JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Lagler István, Dr. Varga László képvi selők
Dr. Koncz László jegyző

Szili MikJós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 5 fóvel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Lagler István

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 7 igen szavazattal

az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
116/2017.(X.26.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Önkonnányzata
Dr. Koncz László

Képviselő-testülete

nyílt

ülésén

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Lagler István képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja napirendre felvenni a
Művelődési

-

Ház energia bővítése

részletfizetési kérelem közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére
tankönyvtámogatás megtárgyalását.
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Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11712017.(X.26.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 26.-ai nyílt
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Agrár Kft-vel kötendli bérleti
2. Lovasberény

3403/3

szerződés

hrsz-ú

megtárgyalása

önkormányzati

ingatlan

értékesítésének

megtárgyalása
3. Radnóti utca 818 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4. Diósi gödör hulladék.mentesítés elszámolásának megtárgyalása
5. Fogászati kezelőegység beszenésének megtárgyalása
6. Diósi Gödör Kft 70.000,- Ft összegű pénzbírság kifizetésének megtárgyalása
7. Polgármesteri Hivatal .kazánbeszerzésének megtárgyalása
8. Csoknyai Pál úrral kötött megbízási szenődés módosítása
9. A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló 5/2015.(11.27.) önkormányzati rendelet módosítása
10. Tankönyv támogatás megtárgyalása
11. Csak csikk gyűjtők kihelyezésének megtárgyalása
12. Müvelődési Ház

energiabővítése

13. Részletfizetési kérelem
Felelős:

közműfejlesztési

hozzájárulás megfizetésére

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Agrár Kft-vel

kötendő

bérleti szen;ődés megtárgyalása

/a szerződés tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/
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Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a bérleti
Czirák.y

Tűzoltó

gépjárművét

szerződés

megkötésével megoldódna a

Egyesület raktározási gondja, ugyanis a 120 m2-es raktárban tudná tárolni
tűzoltó

és teljes

felszerelését. A bérleti díj 6000,- Ft/hó lenne, amit az

önkormányzat fizet, ezzel támogatva a Tűzoltó Egyesület közhasznú tevékenységét.
A testület egyetért a bérleti szerződés megkötésével.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az Agrár Kft-vel
szerződéssel,

kötendő

bérleti

kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő~testülete
118/2017.(X.26.) számú
HATÁROZATA
Bérleti szerződés

megkötéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 6000,FtJhó, az.az hatezer forint/hó bérleti díj ellenében 2017. november 01. napjától
bérbe veszi a Lovasberényi Agrár Kft (8093 Lovasberény Park tér 10)
tulajdonában

lévő

Lovasberény 1009 helyrajzi számú, 120 m2-es raktárhelyiséget

határozatlan időtartamra.
Felkéri a polgármestert a bérleti
Felelős:

szerződés

megkötésére.

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

2. Lovasberény 3403/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének megtárgyalása
I előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazz.a/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy elkészült az értékbecslés aktualizálása, amely
326.000, Ft forgalmi értéket állapít meg. A 2012·ben készült becslés 180.000,- Ft

összegű

volt. Javasolja, hogy a testület az utóbbi értékbecslés figyelembe vételével 326.000,- Ft
összegben állapítsa meg a vételárat és kínálja fel megvételre.
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A testület egyetért a polgármesterrel.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 3403/3 hrsz-ú
önkonnányzati ingatlan 326.000,- Ft vételáron kerüljön eladásra, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot bozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11912017.(X. 26.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény 3403/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan

értékesítéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Lovasberény 3403/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant 326.000,-Ft azaz
háromszázhuszonhatezer forint vételáron értékesíti és ajánlja fel vételre.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

3. A Radnóti utca 818 hrsz-ú ingatlan értékesítése

I az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Radnóti utca 19. szám alatt található 818 hrszú 2032 m2 területű ingatlant az értékbecslő 4.100.000,- Ft-ra értékelte. Úgy véli, mivel az
ingatlan

kedvező

adottságú a testület 4.500.000,- Ft irányáron hirdesse meg eladásra. A

beérkezett ajánlatok közül a

legkedvezőbb ajánlattevőt

a testület fogja kiválasztani a

következö ülésen.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 818 hrsz-ú
önkormányzati

ingatlan

kézfelemeléssel szavazzon.

4.500.000,-

Ft

összegű

vételáron

kerüljön

meghirdetésre,
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A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
120/2017.(X.26.) számú

HATÁROZATA

A Lovasberény Radnóti utca 818 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére
vonatkozó felhívásról
Lovasberény Kt:izség Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában

lévő

Lovasberény

Radnóti utca 818 helyrajzi számú ingatlant értékesíteni kívánja. Irányárként
4.500.000,- Ft összeget állapít meg.

A Képviselő-testület az értékesítésről felhívást tesz közzé a helyben szokásos
módon.
Az adásvételi szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére és az
ajánlattételi felhívás közzétételére.
Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

4. Diósi gödör hulladékmenetesítés eiszámolásának megtárgyalása
/a Pénzügyi Bizottság véleményét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Diósi Gödör Kft
elszámolásról

előbb

a Soós ügyvédi irodától kért véleményt, majd a

áttekintette a megküldött elszámolási anyagot, bár más

ügyvezetőjétől
Felügyelő

megközelítésből

kapott

Bizottság is

a könyvelés oldaláról

vizsgálva, de hasonló álláspontra jutott, mint az ügyvédi iroda. Az elfogadható kitakarítási
költség körülbelül 8 millió forint, ami valós teljesítésen és számlázáson alapul. November
első

felében lesz a kft taggyűlése ahol dönteni kell az elszámolásról. Még pontosítja a konkrét

összeget, de a

szakértői,

azaz az ügyvédi és

felügyelő

bizottsági vélemények alapján kell

megállapítani a gödör hul1adékmentesítési költségét. Ezen a
kell lennie, hogy azonnali döntések születhessenek. A

taggyűlésen

taggyűlésen

a testületnek is ott

nemcsak az elszámolásról

kell dönteni, hanem arról is, hogy a Naturfeld Kft berunnarad-e tagként a K.ft-ben, ha igen
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milyen üzleti terve van az

ügyvezetőnek,

elindításához, kel e tagi hitel, vagy
taggyűlésen

milyen költséggel számol az üzemeltetés

tőkeemelés.

amiről

Ezek nagyon fontos kérdések,

a

kell dönteni, ezért nagyon fontos a testületi tagok jelenléte.

A testület egyetért a polgármesterrel

5. Diósi Gödör Kft 70.000,- Ft összegű pénzbírság kifizetésének megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a pénzbírság kifizetése, amely a pénzügyi
beszámoló és mérleg késedelmes leadása miatt lett kiszabva, úgyszintén a
hogy szóba kerüljön.

Erről

taggyűlésen

kell,

dönteni csak annak függvényében lehet, ha tisztázódik a Naturfeld

Kft jövőbeni szerepe, az ügyvezető üzleti terve, a költségviselés további megoszlása, stb.

A testület egyetért a polgármesterrel.

6. Fogászati kezelőegység vásárlásának megtárgyalása
/az ajánlatokat a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr.Varga László

képviselő:

Elmondja, a

beszerzésének árajánlatait, amit fogorvos

jegyző

eljuttatta hozzá a

ismerősével

véleményeztetett. A beérkezett

ajánlatok közül, a Diplomat DC 170 felsökaros 4 kézi darabbal és
kezelőegység

kezelőegység

kiegészítőkkel

felszerelt

lenne árban és felszereltségben a legkedvezőbb ajánlat, amit javasol elfogadni.

A testület egyetért a javaslattal.

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy a javasolt kezelőegység ára bruttó
amely egyszeri kifizetése megterheJő lenne az önkormányzatnak, de van

4.965.700,~

lehetőség

Ft,

arra, hogy

lízing, vagy eszközhitel forrásból történjen a beszerzés. Erre vonatkozóan ajánlatot fog
bekérni a Merkantil banktól és az OTP-től is.
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Szili Miklós polgármester: szavaz.ásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a javasolt fogorvosi
kezelőegység

kerüljön beszerzésre 4.965.700,- Ft összegben lízing, vagy hitel konstrukció

keretében kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
121/2017. (X. 26.) számú
HATÁROZATA
Fogászati kezelőegység beszerzéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
fogászati

kezelőegységre

beérkezett ajánlatok közül a MODENT Kft ( 1077

Budapest Rózsa u. 29.) ajánlatában foglalt
170

felsőkaros

kiegészítőkkel

felszerelt Diplomat DC

4 kézi darabos kezelöegységet rendeli meg bruttó 4.965.700,- Ft

vételárért lízing, vagy eszközhitel igénybevételével.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

7. Polgármesteri Hivatal kazánbeszerzésének megtárgyalása
la:z árajánlatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete t.artalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy szükségessé vált a hivatal kazáncseréje. Az
ajánlat szerint a teljes költség az új kondenzációs gázkazán beépítésével, füstgáz

elvezető

rendszer kiépítésével és a beüzemeléssel bruttó 769.000,- Ft. Javasolja az ajánlat szerinti
gázka:zán csere jóváhagyását.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szava:zásra teszi fel, aki egyetért az ajánlat szerinti gázkazán
cserével, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testületnyílt

szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
122/2017. (X. 26.) sd.mú

HATÁROZATA
Polgármesteri Hivatal gázkazán

cseréjéről

Lovasberény Község Önkormány.zata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
SOMAGÁZ Kft (2473 Vál, Petőfi u. 13.) ajánlatát elfogadva, a Polgármesteri
Hivatal részére a

meglévő

kéményes gázkazán helyett kondenzaciós gázkazánt

építtet be az árajánlat szerinti bruttó 769.967,- Ft vállalkozói díj ellenében.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

8. Csoknyai Pál úrral kötött megbízási szerződés módosítása

I a szerződés módosítást a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy az augusztusban megkötött
díj vonatkozásában nem rögzíti, hogy nettó, vagy bruttó

összegről

szerződés

a megbízási

van e szó, ezért ezt kellene

pontosítani a mellékelt módosítás szerint. Javasolja a szerződés módosítás elfogadasát.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett

szerződés

összegre történő módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő~testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:

nettó
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
12312017. (X. 26.) számú

HATÁROZATA
SportJétesítmények bérleti díjának beszedésére vonatkozó megbízási
szerződés

módosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a sportcsarnok és
sportpálya folyamatos kihasználása és bérleti díjainak rendszeres beszedése
érdekében Csoknyai Pál (8093 Lovasberény Bethlen G. u. l/b) únal 2017.
augusztus 18. napján kötött megbízási

szerződést

a határozat mellékletét

képező

tartalommal módosítja.
Felkéri a polgánnestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 512015.(11.27.) önkormányzati rendelet módosítása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a módosítás azt tartalmazza, hogy az OKJ-s
nappali képzésben

résztvevők

is igényelhessenek tankönyvtámogatást. Javasolja a

rendelet módosítás elfogadását.

A testület egyetért a polgármesterrel.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel,

aki

egyetért a beterjesztett

rendeletmódosítással, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletet hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (Xl. 09.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 512015.(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 8.számú melléklete tartalmazza/
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10. Tankön}"'támogatás megtárgyalása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy tankönyv támogatásra a költségvetésben
550.000,- Ft volt betervezve,

ebből

a beterjesztett határozati javaslat szerint 242.291,- Ft

kerül kifizetésre támogatásként 10

fő

középiskolásnak, 13 fö

hallgatóinak. Javasolja a tankönyv támogatás

előterjesztés

felsőfokú

intézmény

szerinti elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az

előterjesztés

szerinti

tankönyvtámogatással, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

124/2017.(X26.)számú
HATÁROZATA

Tankönyvtámogatásról
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésben
tankönyvtámogatásra betervezett 550.000,- Ft a kiftzetését az alábbi módon rendeli el:

Önkormán\'·zati:
Ált. isk. 0 fő tankönyvet ingyen kapják
Középisk. 10 fő befizetett tankönyv ára: 112.291,-Ft 100%
Felsőfokú okt. int. hallgatóknak 13 fő x 10.000,-FT

550.000,-Ft

0,-Ft
-112.291,-Ft
-130.000.-Ft
-242.291,-Ft

A kifizetést a Polgánnesteri Hivatalban utalással illetve postai úton kell teljesíteni.
Felkérik a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester
Dr.Koncz László jegyző
Határidő: azonnal

11. Csak csikk gyűjtők kihelyezésének megtárgyalása
/az ajánlatot ajegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/
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Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy ajánlat érkezett csak csikk hamu és cigaretta
hulladék

gyüjtőhenger

kihelyezésére. Az.

összegyűjtött

cigaretta hulladék újrahasznosításra

kerülne. Álló és fali csikk gyűjtőt lehet kihelyezni 35.000,- Ft + Áfa és 30.000,- Ft + Áfa
ellenében.

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Javasolja, hogy egy álló csikk

gyűjtő

kerüljön kihelyezésre próbaképpen a Művelődési Háznál.

Szili Miklós polgármester: Egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy egy csak csikk
gyűjtő

A

kerüljön beszerzésre és kihelyezésre a Művelődési Háznál, kézfelemeléssel szavazzon.

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képvise)ő-testület
125/2017. (X. 26.) számú
HATÁROZATA
Cigaretta

csik.kgyűjtő kihelyezéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 db
álló cigaretta

csikkgyűjtőt

helyez el a

Művelődési

Ház és Könyvtár oldalánál. A

csikkgyüjtő beszerzési költsége 35.000,- Ft+ Áfa, a költségvetés tartaléka terhére

kerül kifizetésre.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

12. Művelődési Ház energiabővítése

Szili Miklós polgármester: Javasolja a

Művelődési

Ház 3 x 25 Amper

bővítését.

A bővítés

költsége 150.000,- Ft. Az. intézmény jelenleg 3x16 A bekötéssel rendelkezik, ez egyes

12
rendezvények lebonyolításához kevés. Indokolt a

bővítés.

Az

előzetes

szakmai vélemények a

3x25 A-ra történő bővítést javasolják.
A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a
történő bővítésével,

Művelődési

Ház 3x25 A-ra

kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
126/2017.(X.26.) számú

HATÁROZATA
Művelődési

Ház és Könyvtár elektromos energia

bővítéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Művelődési

Ház és Könyvtár

meglévő

3 x 16 Amper bekötését, 3 x 25 Amper

bekötésre bővíti. Az energia bővítés költsége 150.000,- Ft

+ Áfa, a költségvetés

tartaléka terhére kerül kifizetésre.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

13. Részletflzetési kérelem

közműfejlesztési

hozzájárulás megf1Zetésére

I a kérelmet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza/
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a testület 2015-ben a

szőlőhegyi

vízrendszer

átvételekor azz.al a szolgáltatói állásponttal szembesült, hogy a saját célú vízilétesítményt
mellékmérős

rendszerként kell

került, hogy az új

rákötöktől

hozzájárulás összegét, melyet a
a

kérelmező

működtetnie,

továbbá az átadási

szerződésben

továbbra is beszedi a 275.000,- Ft
közmű

kikötésre

közműfejlesztési

fenntartására fordít. A kérelem arra irányul, hogy

a hozzájárulás összegét részletekben fizethesse meg, amennyiben a rákötés a

Fejérvíz Zrt szolgáltató szakmai véleménye szerint

műszakilag

kéri, hogy 70.000,- Ft befizetésével 6 havi részletfizetési
képviselő-testület.

lehetséges. A

lehetőséget

kérelmező

biztosítson a

13

A testület egyetért a javaslattal.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a

közműfejlesztési

hozzájárulás

javasolt részletekben történő megfizetésével, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testillet

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
127/2017.(X.26.) számú

HATÁROZATA
Közműfejlesztési

hozzájárulás részletfizetésének engedélyezéséről

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
engedélyezi Németh Mária (Lovasberény Bethlen G. 15.) részére a 275.000,- Ft
összegű

közműfejle sztési

hozzájárulás részletekben

történő

megfizetését a

határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt ütemezés szerint.
Felkéri a polgármestert a részletfizetésre vonatkozó megállapodás megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő :

azonnal

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.
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úr. Koncz László

Szili Miklós
polgármester

jegyző

1995

Jegyzőkönyv hitelesítő:

/~~ (?_,
/a~i~ István ... .. /
képvi selő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilt ülését,
2017. október 26.-án, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó tennébe összehívom.
Napirendi pontok:
1. Fogászati kezelőegység beszerzésének megtárgyalása
Előadó:

2.

Szili Miklós polgármester

Agrár Kft-vel kötendő bérleti szerződés megtárgyalása
Elöadó: Szili Miklós polgánnester

3. Lovasberény 340313 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének megtárgyalása
Előadó :

Szili Miklós polgánnester

4. Radnóti utca 818 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó:

Szili Miklós polgármester

5. Diósi gödör hulladékmentesítés elszámolásának megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

6. Diósi Gödör Kft. 70.000,- Ft összegű pénzbírság kifizetésének megtárgyalása
Előadó:

7.

Szili Miklós polgármester

Polgármesteri Hivatal kazánbeszerzésének megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

8. Csoknyai Pál úrral kötött megbízási szerződés módosítása
Böadó: Dr. Koncz László iegyző
9. A pénzbeli és természetben szociális, valamint gyennekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(11.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:

Dr. Koncz László jegyző

10. Csak esik gyűjtők kihelyezésének megtárgyalása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

11. Polgánnesteri tájékoztató
Lovasberény, 2017. október 20.

\
8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax:(22)456-024 ;

szili.miklos@lovasbere'ly,datatrans.hu
www.lovasbereny.hu
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JELENLETI IV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 201 7. október
26.-án 18,00 órakor megtartott
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Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
Bercsényi Miklós képviselő
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Dr. Varga László képviselő
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BÉRLETI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Lovasberényi Agrár Kft
nevében Fülöp László ügyvezető igazgató
Székhely: 8093 Lovasberény, Park tér 10.
Adószám: 24792673-2-07
Bankszfilnla szám: OTP 11736006-20305307
Cégjegyzék szám: 07-09-024529
Bérbeadó

mmt

másrészről:

Lovasberény Község Önkormányzata
Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62
Adószám: 15727426-2-07
Bankszámla szám: OTP 11736006-15362924
KSH szám: 15727426-8411-321-07
TÁOR szám: 8411
mint Bérlő között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Lovasberényi Agrár Kft. tulajdonában lévő
8093 Lovasberény, belterület, 1009 hrsz-ú raktár épület 120 m 2 -es helyiségét
2. A bérleti szerződés határozatlan időre szól, 2017. november 01. napjától érvényes, mely
felek által 60 napos felmondási idővel felmondható.
3. Bérbeadás feltétele: a raktár rendeltetésszerű hasmálata
4. A raktárbérlet tárgya a raktárépület helyisége, mely tehergépjánnű tárolására alkalmas.
5. A raktár teljes alapterületet 20 m2, mely alapterület a raktárbér számítási alapját képezi.
6. A raktárhelyiség havi bérének megállapítására vonatkozóan a felek 50 Ft/m2/hó díjban
állapodnak meg.
A raktárbérleti szerződés megkötésének időpontjában a havi lakbér mértéke:
120 nr x 50 Ftlm2= 6000 Ft.

7. A Bérlő köteles a havi lakbért tárgyhót követő hónap 15. napjáig megfizetni a Bérbeadó
részére.
8. A bérlemény fenntartásával kapcsolatos rezsi költség nem merül fel, mivel a helyiségben
nincs közmű.
9. A bérlő az ingatlanon bánninemű átalakítást csak a Bérbeadó előzetes engedélyével
végezhet, kizárólagosan a Bérlő költségére.
1O.A bérleti szerződés megszűnése esetén, a Bérlő az ingatlant minden elhelyezési és
megtérítési igény nélkül köteles elhagyni.
11. Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondja, amennyiben Bérlő a bérleti díjat,
vagy a lakás fenntartásával járó közüzemi díjakat frásbeli felszólítás ellenében sem fizeti ki a
felszólítástól számított 8 napon belül.
12. A birtokbaadás napja, 2017. november 01.
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak.
A szerződést mindkét fél, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Lovasberény, 2017. október 10.

Lovasberényi Agrár Kft.
Bérbeadó

Lovasberény Község Önkormányzat
Bérlő

1

'

Előterjesztés a belterületi 818

hrsz, és a zártkerti 3403/3 hrsz értékesítéséhez.

1.) Radnóti u. 19 szám alatt található 818 hrsz·ú ingatlan értékbecslése elkészült:

A 2032 m2 területű ingatlant 4.100.000 FHa értékelték. Művelési ága: kivett, beépítetlen terület.
Vételi szándékot jelentettek be az ingatlanra, értékesítési szándék esetén meg kell hírdetni. a
vagyonrendeletünk értelmében.

2.) Tóth Csilla ismételt vételi szándékot nyújtott be a 3403/3 hrsz-ú ingatlanra. Az ingatlan első
értékbecslése 145.000 Ft volt, (2012. évben történt), akkor a leendo vevő vételi szándékától
elállt. (A testület akkor 180.000 Ft-ban állapította meg a vételárat)

Az értékbecslés aktualizálása elkészült az ingatlant 326.000 Ft-ra értékelte az értékbecslő.

Az ingatlan jellemzői:

Területe, 1449 m 2•
Terület elhanyagolt, elbozótosodott terület.
Megközelítése, 3403/1 hrsz-ú saját útról történhet, tulajdonosa, a vevő.
Az ingatlannak közterületi kapcsolata

nincs.

Az ingatlan megosztott területrész, melynek az elele a vevó tulajdona.

A szóban forgó ingatlan3403/2 hrsz végében helyezkedik el.
A területen felépítmény nincs.
Értékesítési szándék esetén szintén ki kell függeszteni. (Zártkert, művelés alól nincs kivonva)

elszámolásról összegzés

Tárgy: elszámolásról összegzés
Feladó: János Etl <jetl@diamantkft.hu>
Dátum: 2017.10.26. 14:09
Címzett: Szili Miklós <szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu>
Kedves Miklós,
csatolom az összegző véleményemet a kapott elszámolással kapcsolatban

üdvözlettel,
EtlJános
ügyvezető

okleveles könyvvizsgáló, odótanácsadó

KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

1223 Budapest, Gyu/avezér utca 72.
2040 Budaörs, Kismartoni utca 86.
Mobil: +36 20/2232-462
Fax: +36 23/428-022
Webs;te: www.diamofJ15jt.hu

- Mellékletek:

l /1

Diósi Gödör elszámolás összefoglalása.docx

12,7 KB

Diósi Gödör ktg összesítés.xlsx

12,4 KB

2017.11.13.14:07

Tisztelt Polgármester Úr,
a kapott elszámolást összehasonlítottam a rendelkezésemre álló könyvelési anyaggal. A csatolt Excel
táblázat képezi a munkaanyagot. A főbb következtetések vázlatosan az alábbiak:
Minden levont következtetésnél az a kiindulópont, hogy a 2017-es év könyvelési anyagát még nem
láttam, tehát előfordulhat, hogy az általam hiányolt számlák ott szerepelnek. De ekkora
nagyságrendet nem tartok valószínűnek, hiszen tevékenység nem zajlik, több milliós nagyságrendű
költség felmerülése nem valószínű.
1. A főkönyvi könyvelésben 2012-2016 között összesen 9.057 eFt felmerült költség, ráfordítás
szerepelt. Ezzel szemben az elszámolni kívánt tételek összege 14.716 eFt, ami a könyvelésben
szereplő összegnél 5.659 e Ft-tal több.
2. Az Excel táblázatban jelöltem IGEN-ne! azokat a tételeket, amelyeket egyértelműen
megtaláltam a köynvelésben, és beazonosíthatóak. NEM-mel jelöltem azokat a tételeket,
amelyeket nem tudtam beazonosítani. A könyvelésben azonban 2013-ban szerepel egy 803
eFt-os egyéb igénybe vett szolgáltatás, amelyhez most nem találtam további információt,
hogy mi volt pontosan. Ez a tétel fedezheti a NEM-mel jelölt költségek egy részét. Az ügyvédi
díjaknak csak egy részét tudtam a könyvelésben beazonosítani. Nehézkes az elszámolásban
egy soron feltüntetett kamatok, bankköltségek, bírságok beazonosítása is, mert ezek a
könyvelésben külön-külön, több helyen kell hogy szerepeljenek, de itt nagyságrendi eltérés
biztosan nincs, összesítve nagyrészt beazonosítható ez a 466 eFt.
3.

A 2012-16 közötti könyvelésben nem szerepelnek a következő, elszámolni kívánt tételek:
a. ügyvédi költségekből 450 eFt
b. hulladékszállítás 360 eFt
e. felvonulás, levonulás 660 eFt
d. bozótirtás 1.430 eFt
e. éjjeliőr 280 eFt
f. rostagyártás 379 eFt
g. környezetvédelem 1.110 eFt
h. egyéb rezsiköltség 548 eFt
Ezen tételek közül valamelyeket a fent jelzett 803 eFt-os egyéb igénybe vett szolgáltatás
valószínűleg ellentételezi.
Szintén biztosan nem szerepelnek a könyvelésben az alábbi személyi jellegű tételek:
i. második sorban feltüntetett bérköltség 853 eFt
j. ennek járuléka 128 eFt
k. ügyvezető saját gk használata 470 eFt

4.

2012-es költségeket tételesen nem sorolt fel az ügyvezető asszony a táblázatában, a
következő miatt: az abban az évben felmerült 3.728 eFt összegű költségek közül 3.067 eFt-ot
egy tartozás átvállalási megállapodás szerint az önkormányzat rendezett, a fennmaradó 661
eFt szerepel most előző ügyvezetőtől átvett kifizetések jogcímen.

Az elszámolásba bevonni kívánt, a könyvelésben nem egyértelműen beazonosítható számlákat
javaslom tételesen nevesíteni az ügyvezető asszony által.
Lovasberény, 2017.10.24
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izo
175

könyvelés 2012-16
bNzonosltható~ a könyvell!5 ben?
IGEN

52

824
853
128
1805

415

24

363

751

5791

660
1430
280
2080
240

7362
12.0 2

-2

NEM
IGEN

52
363
661

ösHesen

összesen

11
26

össz.

-46U

NEM
1202
NAGYRÉSZT IGEN
493
9057
könyvelés

2017-ben felmerült költségekr61 nincs Információm, de legalább 5,66 MFt költségnek kellett volna felmerülnie a fent illk sterint
ennyi korábban egyedül 2013-ban merGlt fel, ismereteim szerint most, 2017-ben sem lett volna indokolt
A felszámított költségek egy jelentős részérlll emiatt semmiféle számlát, vagy más dokumentumot nem láttam még.

-1073

2.7
-5659
eltérés

} '
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KFT .

1077 Budapest. Rózsa u. 29.

lel: +36(1)342-t348, Fax: +31('1}34W031, Yo!IH: +3&(20)!!3~86

www.modent.hu

e- maU: lnfo@ri'lodant..hu

Lovasberény
Önkormányzata

Kossuth utca 62
Tisztelt Jegyző Úr,
A következ6 árajánJatot adom fogászati kezelőegységre:
Diplomat DC 170 fels6karos 4 kézidarabbal.
Orvos oldali pult:
Száloptikás turbina tömlő
1 db
MX2 LED szénkefementes mikromotor
1 db
LM (AMDENT) LED fényes depurátÓr ~{heggyel 1 db
Minimate 3F egyenes puszter ! . . · 1-·. ~
1 db
Fehér müa. burkolatú tálca a pult alá (2BSx380 mm}

Vizesblokk:
Fehér kerámia köpőtál , befordftható
Cattani minisz~parátor
Nővér oldali pült: ·
As$iij_~~tenskar forgatható, mechanikus fékkel
Hárma,$!~P:Ü.itartá. (2db cattani" elszfv.6 vékony, vastag+ nyálsziv~)
OP láIÍ'ipa_t/·;~_: ·:-:":: . ·
.
Sirius halogéfi': -~-· ·
.·.
.
.
.
. ,
.: ;·.... ...-·~·· „ ;. „.
.
. , , „, „ „.-:
··. . · •: „ . .. ·
Kezevsz
l ék· ... ·::„
DE20 négy ~lapfunkd6~ai'~:·1d~~áJíÓp·r~gtaflin1·ai" .
UNO univenális lábkapcsoló ,
· ·
Kézidarabok:
; ..
!{

W&H TA98 LEDTui'bina+lwpJung

W&H egyenes
'
W&H Synea 1:1 könyök ·
Nettó: 3.910.000

Bruttó: 4.965.700.-

Az ár tartalmazza a szálJítás,üzembehelyezés költségeit

Garancia 2 év. Els6 évben teJjeskörü a második évben a forgó eszközök
kivételével.
Az ajánlat 2017 12.03. -ig, vagy 320 Ft/ Euro árfolyamig érvényes.
Szállítás a megrendeléstől 4-6 hét
.
. . .
...
Budapest 2017 10. 04
TiszteletteJ:

M @DENr

KFT.

1077BudapesttRózsau.29.

Tel: •3'{11342-9348, F•11: +36(1)343-5031, M(lbll: +~20)934-2986

www.modent.hu

e- maii: info@mOdent.hu

Lovasberény
Önkormányzata
Kossuth utca 62
Tisztelt Jegyző Úr,
A következő árajánlatot adom fogászati
Diplomat DC 310

felsőkaros

kezeJőegységre:

S kézidarabbal.

Orvos oldali pu1t:
7"-os szfnes touchscreen kijelző(kezelőfelület)
Száloptikás turbina tömlő
1 db
Bien Air MC2 LED fényes mikromotor
1 db
MX2 LED szénkefementes mikromotor
ENDO funkcióval
ldb
LM (AMDENT) LED fényes depurátor 4 heggyel 1 db
1 db
Minimate 3F egyenes puszter
Kézidarabonkénti sprayszabályozás
f'ehér müa. burkolatú tálca a pult alá (285x380 mm)
Vizesblokk:
Fehér kerámia köpő tál elektromos mozgatással
Hálózati vizellátási lehetőség kézidarabokhoz
Cattani miniszeparátor
Nővér oldali pult:
Asszisztenskar forgatható, mechanikus fékkel
Hármas kanültartó (2db cattani elszívó vékony, vastag+ nyálszívó)
Diplomat intraoral kamera

OP lámpa:
Lámposzlop monitortartóval, HDMI kábellel
XENOS LED lámpa szenzoros fényerő szabályzással
NEOVO monitor 17" fertőtleníthető, mosható üveg előlappal
Kezelő szék:
DE20 négy alapfunkcióval+ kiszállóprogrammal
UNO univerzális lábkapcsoló

Nettó: 5.656.488-

Bruttó: 7.183.740-

Az ár tartalmazza a szállítás,üzembehelyezés költségeit.
Garancia 2 év. Első évben teJjeskörü a második évben a forgó eszközök
kivételével.

M @DENr
.

.

KFT.

1077 Budapest, Rózsa u. 29.

Tel: +l6(1)342-83'1, Fall: •31(1)3'3-5031, MobD: +3S(2D)tw..2986

www.modenLhu

e- maii: info@modent.hu

Az ajánlat 2017 12.03 -ig, vagy 320 Ft/ Euro árfolyamig érv~ny e s.
Szállítás a megrendeléstől 4-6 hét.
Budapest 201710. 03

„

OM Dent Kft.

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 6-8.
Tel.: +36-20/9442-918, Fax: +36-22/505-894

Önkormányzat
8093 Lovasberény
Kossuth utca 62

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt ajánlatkérő,

A következő árajánlatot adom fogászati kezelőegységre:
Díplomat DC170 felsőkaros kezelőegység
Orvosi pult:
1 db
Fényes turbina tömlő
Bien Air MCX LED mikromotor
1 db
LM Power LED fényes depurator 4 heggyel 1 db
Minimate puszter
1 db
RTG. film néző, székvezériés, pohátöltés, tálöblítés vezérlés az asztalról.
Vfzrész: befordíthÍt~őtál, Cattani miniszeparátor,
Asszisztens oldal: pohártöltés, tálöbJítés vezérlés, levegős nyálszfvó, exhaustor
vékony, - vastag kanűl.

Sirius halogén OP lámpa, UNO univerzális lábkapcsoló.
Kezelószék: DE20 kiszállóprogrammal.
Kézidarabok:

DENSIM DUBLIN P egyenes
DENSIM DUBLIN LUX 1:1 könyök
DENSIM MONACO turbina+ LED-es kuplung
Nettó:
Mindöszesen

3.672.270 .-

Bruttó:

4.663.783.-

Az ár tartalmazza a szállítás,üzembeheJyezés költségeit.
Garancia 2 év. Első évben teljeskörü a második évben a forgó eszközök
kivételével.
A kezelőegység a Díplomat cég legűjabb fejlesztéseivel van felszerelve, melyek
nagyban elősegítik a korszerű fogászati ellátást.
Az ajánlat 90 napig, vagy 320 Ft/ Euro árfolyamig érvényes.
Szállítás a megrendeléstől 4-6 hét

1

'i

OM Dent Kft.

8000 Székesfehérvér, Széchenyi u. 6-8.
Tel.: +36-20/9442-918, Fax: +36-22/505-894

•

'
Székesfehérvár, 2017 09 26

.f
'-

Tisztelettel:

Otta Viktor
Ügyvezető

ÁRAJÁNLAT

MegrendellS: Lovasberény Község önkormányzata

Vállalkozó:

SOMAGÁZ KFT.
2473 Vál

8093 Lovasberény,
Kossuth u. 62.

Petőfi

u. 13.

Készült: 2017.10.20

A munka leírása

Kondenzációs gázkazán csere,

---Thelcsoportok, fejezetek
összesen:
összesen:
összesen:

Osszesen:
+

EPH rendszer mé rése,jegyi6k.ké szité

sszesen:

364 248

50775
35000
26250
112 025

115 OOO

0

r=

479 248

15 OOO_ _ _=,-:"""'- - - - - 606 273

27,00 % +

---------~

163 694

--------------=76
~9
~9
~6
~
7:------~

Készítette

A szoftwert kén/tette K/mmer Consult Kft. 10/522-7259

DÍjkb'ltség

~~~~~~~~---~

l.O G6zkazán beépítés,csere

Általános forgalmi adó

kéményes gázkazán helyett.

Anyagköltség

2. 0 Füstgáz elvezető rendszer
3.0 Beüzemelés

Osszesen:

meglévő

Somogyi László

KAZCSER

2017.10.20 SOMAGÁZ KFT.

2. oldal

Dq'k8/tseg

Anyagköltség

Tételszám,tételszöveg.Mennyiség,Egységárak

1.0/ Gázkazán beépítés,csere

1/ B_kazán

a

Gázüzem fűtő berendezés leszerelése.
Mennyiség:
1,00 db
Anyag egységára :

Díj egységára:

2/

0,00
5125,00

0
5125

KCS-Ariston_GPEE_SYS
Fali,kondenzációs fútő gázkazán Ariston Genus Premium System
Evo 35 Eu típusú, rozsdamentes giacomíni hőcserélővel,
időjárásfüggő szabályzással,energiatakarékos
szivattyúval„beépített 81-es tágulási tartállyal,modulációs
tartomány: 1:10,teljesítmény: fűtés: 35 kW ,melegvíz tároló
csatlakozás előkészítve, ErP besorolás: "A" osztály {93%

hatásfok)
http://www.ariston.com/hu/GENUS_PREMIUM_EVO
Mennyiség:
1,00 db
Anyag egységára:
301575,00
Díj egységára:
0,00

3/ KCS-bekot
Fali, kondenzációs kombi gázkazán felszerelése,cseréje
gáz, fűtés, víz és elektromos(kiépített elektromos dugalj és
termosztát vezeték esetén) GEBO rm. csővel.
Mennyiség:
1,00 db
Anyag egységára:
20000,00
Díj egységára:
26350,00

301575

0

20000
26350

4/ KCS-hocserelo
Lemezes hőcserél{5 beépítése a fűtési rendszer és a kazánkör
szétválasztására, Alpha Laval 40 kW-os, 4 db könyök 22x3/4"
félhollandiva!

Mennyiség:

1,00 db
Anyag egységára:
Díj egységára:

23 000,00

23000

10350,00

10 350

S/ KCS-kondenz
Fali kondenzációs gázkazán kondenzviz elvezetés bekötése
, WILO átemelő szívattyúval PVC csővel rákötve a szennyvíz
gerincvezetékre.
1,00 db

Mennyiség:

Anyag egységára:
Díj egységára:

- - Gazkazan beépíté s,csere összesen:

A szoftwert készítette K;mmer Consult Kft. 70/522-7259

19673,00

19673

8950,00

8950
364148

50775

KAZCSER

2017 .10.20 SOMAGAZ KFT.

AnyagkÖ/tag

Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak

"i .OJ Füstgaz elvezető rendszer

6/

3. oldal

bijJi(jliSeg

KCS-Tricox_C93
C-93 tipusú taggőleges koncentrikus égéstermék elvezető
rendszer kondenzációs kazánhoz 80/100-as bekötéssel, 80
mm-es elvezetéssel meglévő kéményben vezetve, alu/pps Trícox
csőből és idomokból 15 fm hosszban, a szükséges

faláttörésekkel,bilincsezve, távtartókkal, a szükséges tető
kijárat ára nélkül, a kéményseprőknek átadva, de a
szolgáltatási díj nélkül.

Mennyiség:

1,00 db
Anyag egységára:
Díj egységára:

_

Füstgáz erveletó rendszer összesen:

A noftwert készítette Klmmer Co"s11/t Kft. 70/522-7259

115000,00
35000,00

115 OOO

35 OOO
115 OOO

35 OOO

KAZCSER

2017.10.20 SOMAGÁZ KFT.

4. oldal

Tételszam.tétetszöveg, Mennyiség,Egységárak

3.0/
7/

Bebzemeles
FSZ-próba

Gá2kazá n beüzemelés,próbafűtés,radiátorok beszabályozása. 24 kW telj.-ig
Mennyiség:

1,00 db

Anyag egységára:

0,00
26 250,00

Díj egységára:

0

26250

8/ ARS-03
Gáz és fatési vezeték bekötése az EPH rendszerbe,kazán

elektromos hálózati bekötés kialakítása 30 mA-es áramvédő
kapcsolássa 1.
Mennyiség:

0,00 db

Anyag egységára:
Díj egységára:

0
0
0

Beüzemefés összesen:

A szoftwert kéultene Kimmer Consult

12 000,00
10000,00

Kft. 10/522-7259

26250

Megbízási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről
Lovasberény Község Önkormányzata (8093 Lovasberény, Kossuth u. 62)
képviseli: Szili Miklós polgármester, továbbiakban, mint Megbízó,
másrészről

Csoknyai Pál (Lovasberény, Bethlen G. u. 1/b)
továbbiakban, mint Megbízott
alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1.

Szerződő

felek a köztük 2017 augusztus 18 napján létrejött megbíz.ási
szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják.:

3.Szerződő felek

megállapodnak, hogy Megbízott a 2. pontban rögzített
tevékenységéért a havi befizetett bérleti díjak nettó 12%-ra jogosult,
melynek elszámolása a 2. b) pontban fog/alt elszámolással egyidejűleg
esedékes.

2. A megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett része
változatlanul hatályban marad
3.

Szerződő

felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Lovasberény, 2017. október 30.

:MEGBÍZÓ

MEGBÍZOTI

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szól 5/2015.(11.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt KépvisellS-testület!
A tankönyvtámogatásra több olyan kérelem érkezett,melyben a kérelmezéS OKJ-s nappali
rendszerű képzés résztvevője,és a rendelet ezen személyek jogosultságát nem tartalmazta. A
jogosultsági kör bővítése nem igényel többletköltséget a 2017.évi költségvetésben.
Fentiekre tekintettel javasolom a rendelet 11. § (1) bekezdése és (3) bekezdés b) pontjának alábbi
módosítását:
11.§ (1) Tanévkezdés megkönnyítése érdekében-a költségvetésben jóváhagyott összeg erejéigvalamennyi állandó lakosú, Lovasberény Általános Iskolába járó gyermekek, és középfokú
tanulmányokat folytató diákok, valamint felsőfokú közoktatási intézményben nappali tagozaton
hallgatói jogviszonyban és nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon tanulmányokat folytató személyek
részére tankönyvtámogatás állapítható meg, szociális helyzetüktől függetlenül.
11. § {3}
b.) a felsőfokú tanulmányokat és nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon tanulmányokat
folytató személyek részére 10.000.-Ft támogatás állapítható meg.

Dr. Koncz László jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő·testiiletének
13/2017. (XI. 09.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 5/2015.(11. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásolcról szóló 1993. évi Ill. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25.§ (3) b ekezdés b) pontjában,
26.§-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32.§ (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48.
§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 5/2015.(11. 27 .) önkonnányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.
§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,(1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a költségvetésben jóváhagyott összeg
erejéig valamennyi állandó lakosú, Lovasberény Általános Iskolába járó gyermekek, és
középfokú tanulmányokat folytató diákok, valamint felsőfokú közoktatási intézményben
nappali tagozaton hallgatói jogviszonyban és nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon
tanulmányokat folytató személyek részére tankönyvtámogatás állapítható meg, szociális
helyzetüktől függetlenül."

2. §A Rendelet 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a felsőfokú tanulmányokat és nappali tagozatos OKJ-s tanfolyamon tanulmányokat
folytató személyek részére 10.000,- Ft támogatás állapítható meg."

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ju)~
Szili Miklós
polgármester

Kfüirdetve: Lovasberény, 2017. november 09.

~

tiq,t1

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
•.12017 (X. .) sz.
HATÁROZATA
Tankönyvtámogatásról
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésben
tankönyvtámogatásra betervezett 550.000,- Ft a kiftzetését az alábbi módon rendeli el:

Önkormányzati:
Ált. isk. 0 fő tankönyvet ingyen kapják
Középisk. 10 fó befizetett tankönyv ára: 112.291,-Ft 100%
Felsőfokú okt. int. hallgatóknak 13 fő x 10.000,-FT

550.000,-Ft
0,-Ft
-112.291,-Ft
-130.000.-Ft
-242.291,-Ft

A kifizetést a Polgánnesteri Hivatalban utalással illetve postai úton kell teljesíteni.
Felkérik a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Polgármester

Határidő: azonnal

Tisztelt Vezető Munkatárs!
Szeretném szíves figyelmébe ajánlani a hazai piacon egyedülálló szolgáltatásunkat, a „CSAK-CSIKK" hamu- és
cigaretta hulladék gyűjtőhengert.

A szemét története egyidős az emberiséggel, összetételük képet ad a kitermelő társadalom műszaki és gazdasági
fejlettségéről. A települések megjelenésével/i.e. 10.000/ keletkeztek a hulladéktömegek.1.sz. 200 az első higiéniai,
közegészségügyi lépést a rómaiak tették meg, amikor csoportos gyűjtést szerveztek. Az ipari társadalommal már
nagy mennyiségben termelődött szervetlen hulladék. A „dobd el" kultúra a XX. sz. végére a fejlett világ
társadalmainak minden szegmensét uralja.
A cigaretta a dohánytermékek családjába tartozó élvezeti cikk, amely egészségre ártalmassága ellenére elterjedt a
nikotinfüggők

körében. A dohányterméken kívül papírt, ragasztót és általában cellulóz-acetát alapú szűrőt tartalmaz.

Az utóbbi alkotórész elvileg újrahasznosítható, viszont nagyon nehezen bomlik le. Ez lehet 1 hó-3 év, de akár10-15
év is! Összetevői szennyezik az ivóvízkészletet, a folyókat és a talajt.
Felmérések szerint a dohányosok 50 %-a eldobja közterületen a csikket, a másik fél kb. fele nyilatkozta azt, hogy ha
van a közelében gyűjtőedény, abba dobja. A nem dohányzók védelméről szóló törvény 2012. januárban életbe
lépett, április 1-t61 már büntetik a szabálysértőket. Mivel így sok dohányos ember szorult ki a közintézmények, cégek,
vendéglátóhelyek elé, így csak praktikusan kihelyezett, látványos, ergonomikus és esztétikus csikktartókkal lehet
megszüntetni a kialakult aggasztó helyzetet.
A begyűjtést és az újrahasznosítást az amerikai Terracycle cég magyarországi kft-je ingyenesen végzi. Bővebb

információ: http:/lwww.terracycle.hu
A cigarettacsikk összegyűjtéséhez ajánljuk a hazai piacon ár/érték arányban jelenleg legolcsóbb termékeinket:

ÁUó cigaretta csikkgyűitó
Mérete: átmérő 168 x 1,Smm magassága:850 mm Anyaga: ötvözetlen szénacél, porszórt kivitelben,
rozsdamentes tetővel

Ára: 1db 35.000 Ft+Afa
Fali cigaretta

S db felett webshopba céglogó kihelyezés lOdb felett 10% kedvezmény

csikkgyüitő

Mérete: átmérő 168 x 1,Smm magassága:SOOmm Anyaga: ötvözetlen szénacél, porszórt kivitelben,
rozsdamentes tetővel
Ára: 1db 30.000 Ft+Áfa

S db felett webshopba céglogó kihelyezés lOdb felett 10% kedvezmény

A gyártásnál egyedi igényeket is figyelembe veszfink - méret és szín tekintetében /a szín esetében kérjük az egyeztetést RAL színskála szerint/.

Tisztelettel:

Nagyistók Tibor Nemz.pr. vez. / 30 55 11 728

nA földi élet jövője attól függ, hogy képesek vagyunk..e cselekednit?'' David Attenborough

Webshop: http://www.csakcsikk.hu
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