JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 15.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Lagler István, Bercsényi Miklós, Dr. Varga
László képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

javasolja Dr. Koncz László

Kerecsényi Zsuzsanna

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
98/2016. (IX. 15.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv

hitelesítő

önkormányzata
Dr. Koncz László

megválasztásáról

Képviselő-testülete

nyílt

ülésén

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Kerecsényi Zsuzsanna képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat. Javasolja megtárgyalni még
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás,
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Lovasberényi TE kérelmének megtárgyalása.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
99/2016.(IX. 15.) számú
HATÁROZATA
nyílt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-ei
nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2016. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása

2. Jánoshegyi lakosok útkarbantartással és hulladék kezeléssel kapcsolatos
javaslatuk, indítványuk meghallgatása, megtárgyalása
3. Sertéstelep

bűzhatásával

kapcsolatos panaszbejelentés megtárgyalása

4. Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak megválasztása
5. HÉSZ módosításra vonatkozó megállapodás megtárgyalása
6. Szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása
7. Lovasberény Község szennyvízelvezetése és tisztításának

előkészítéséhez

konzorciumi megállapodás megkötése
8. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
9.

Belső ellenőri

jelentés megtárgyalása

10. Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása
11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás

3
12. Lovasberényi TE kérelmének megtárgyalása
13. Polgármesteri tájékoztató

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. 2016. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása
/ az

előterjesztést

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Részletesen ismerteti a Polgármesteri Hivatal, az
Óvoda és az Önkormányzat bevételi és kiadási összegeit. Elmondja, hogy a Pénzügyi
Bizottság az

előirányzat

módosítást megtárgyalta azzal egyetértve elfogadásra ajánlja a

képviselő-testületnek.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett költségvetési rendelet
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, az alábbi rendeletet hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat rendeletének
módosításáról

A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 11 . sz. melléklete tartalmazza
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2. Jánoshegyi

lakosok

útkarbantartással

és

hulladékkezeléssel

kapcsolatos

javaslatuk indítványuk meghallgatása és megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Köszönti Misi László, Dr. Török Attiláné, Tuba András
Jánoshegyi lakosokat, s felkéri Misi László urat, hogy mondja el javaslatait, észrevételeit.
Misi

László

lakos:

Elmondja,

hogy

igazából

együttgondolkodást

szeretne

az

önkormányzattal, megbeszélve a kialakult problémák közös kezelését, keresve a megoldás
lehetőségeket.

Nem konkrét tervekkel jöttek, azt szeretnék, ha a kialakulna az önkormányzat

és köztük egy folyamatos

együttműködés,

kooperáció, illetve, hogy a János hegy is része

legyen az önkormányzati terveknek. Egyik nagyon fontos dolog az utak karbantartása. Eddig
minden évben

ők

is, mint ott

élők

200-300 ezer forintot költenek a javításra. A folyamatos

karbantartásra ez kevés, ezért el kellene gondolkozni akár adókivetés formájában is, bevonva
szőlőhegyi

lakosokat, hogy ne csak tíz tizenöt ember küzdjön és költsön erre. A

szemétkezelés is nagyon problémás, mindenki oda pakol sittet és minden egyebet. Az
elszállítás nem rendszeres. Kamerákat kellene kihelyezni és megbüntetni azokat, akik
illetéktelenül helyeznek el szemetet.

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a

szőlőhegyen

az illetéktelen szemétlerakás akut

probléma az önkormányzatnak. Lehet kitenni vadkamerát, de ezzel nincs megoldva. A
Depóniával próbál az önkormányzat dűlőre jutni, eddig sikertelenül. Ugyanis csak a depóniás
zsákot viszi el a szolgáltató, ami kiszakadt, vagy más zsákban van, vagy építési törmelék, azt
nem. Minden héten sok tonna szemetet

gyűjt

be az önkormányzat és szállíttat el saját

költségen. Szeretnénk elérni, hogy legalább az önkormányzat által

összegyűjtött

ingyen szállítsa el, ha már a külterületi szemétszállítás szolgáltatásáért
fölmérve a teljes

szőlőhegy,

felelős.

szemetet
Most lett

s kiderült, hogy 470 ingatlantulajdonosból csak mintegy 250

fizet kommunális adót. A polgármester jelezte, hogy a kommunális adó nem a szemétszállítás
díja, így a

szőlőhegyiek

szolgáltató

szerződést

eddig a szemétszállításért nem fizettek. Ezért fontos, hogy a

kössön minden

megküldésre kerül a Depóniának, így

szőlőhegyi
ők

felépítmény tulajdonossal. A lista

is be lesznek vonva a közszolgáltatásba a

közszolgáltatási díj megfizetése mellett. Ez azonban még nem fogja mentesíteni az
önkormányzatot, hogy a Depónia által el nem szállított szemetet

összegyűjtse

és elszállítsa.

El kell érni azt a tárolási formát, aminél nincs kiborult szemét, nincs kiszakadt zsák és
minden egyszerre

elvihető!

A szolgáltató még nem partner a kérdésben. Vadkamera lesz

kirakva és a büntetés eszközével is élni fogunk.
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Tuba András lakos: Elmondja, hogy az út karbantartására minden évben jelentős összeget
áldoznak. Tavaly 400.000,- Ft-ot gyűjtöttek össze.

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az ott lakó közösségnek kellene meghatározni,
milyen útfejlesztéseket kívánnak megvalósítani, ehhez mennyi forrásuk van, illetve az
önkormányzat az éves

költségvetéséből

a

szőlőhegyi

utak fejlesztésére mennyit tud

biztosítani.

Misi László lakos: Elmondja, hogy bármit próbálnának elgondolni, mindig beleütköznek
abba, hogy az utak nincsenek rendezve a hegyen tulajdonjogi szempontból sem. Teljes
felmérés kellene, kijelölve az utakat, hogy ne sértsen magántulajdont, mert emiatt örökös vita
van. Ezt föl kellene vállalnia az önkormányzatnak a tulajdonviszonyok rendezése érdekében.

Szili Miklós polgármester: Ez azt jelentené, hogy a felmérést
mindenkit a telekhatárainak rendezésére.
akkor, amikor a
útszakaszt érint,

Víziközmű
amiről

Célszerű

kövezően

kötelezünk kellene

lett volna ezeket a problémákat rendezni

társulat a vízvezeték rendszerét kiépítette. Legalább 15 km

most beszélünk. Ennek a felméretése

kitűzetése

elvinné a falu teljes

éves útfejlesztési pénzét. A testület kijelölhet egy irányvonalat, például a Diósi út fejlesztését,
rendbetételét pályázati célból, de akkor tudomásul kell venni, hogy másra, például a többi
útra nem lesz pénz. Ezért fontos a

szőlőhegyet képviselő

bizottság létrehozása, akik az összes

érintett területet képviselve jóváhagyják az egyes fejlesztési célokat. Így a forrásokat mindig
a legfontosabb problémák megoldásához rendelhetik.

Misi László lakos: Polgármester úr felevtette a közösség kialakítását és forrással való
ellátását. Ezt jó elképzelésnek tartja. Maga részéről évente 100.000 forint adót fizet be,

ő

ezt

az adót inkább az út fejlesztésére költené, így például adó mentességgel is lehetne fejleszteni.
Nem akarja a 100 ezret megspórolni, hanem erre költené, akár úgy is hogy bemutatja ennek
igazolását.

Dr. Koncz László jegyző: Erre nincs törvényi

lehetőség.

Az adót be kell fizetni.

Misi László lakos: Akkor új adó formájában kell kivetni. Egyedül pár család nem tudja
megoldani az útkarbantartást.
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Dr. Koncz László jegyző: Új települési adó bevezetését nem javasolja. A testület eldöntheti,
hogy a meglévő adókat megemeli, vagy az adózói bázist kiszélesítve jut többletbevételhez.
Ez utóbbinak nagyobb esélye van, mert a

szőlőhegy

felmérése alapján több, mint 200 új

adózót lehet bevonni az adózásba. A többletforrás felosztását a

képviselő-testület

dönti el a

költségvetés tervezésekor.

Szili Miklós polgármester: Összegezve elmondja, hogy a testület el fogja dönteni, milyen
módon növeli az adóbevételt és hogyan ossza fel , mennyit juttat a
felújítására. Megköszöni a jelen

lévő

szőlőhegyi

utak

János hegyi lakosoknak a testületi ülésen való

részvételüket, hozzászólásukat és javaslatukat.

3. Sertéstelep bűzhatásával kapcsolatos panaszbejelentés megtárgyalása
/ a panaszbejelentést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Köszönti György Péter panaszost, megkérdezi van-e

hozzáfűzni

valója a panaszához.
György Péter panaszos: Elmondja, hogy a panaszbeadványából is látszik, hogy számára már
szinte elviselhetetlen az a bűz, ami a sertéstelep felől jön. Szeretné, ha az önkormányzat tenne
valamit, ami ezt megszüntetné.

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy György Péter már többször jelezte ezt a
problémáját, és nem érti miért nem lépett még az önkormányzat. A sertéstelepnek van vízjogi
engedélye 2030-ig. Az engedélyeztetés

előtt

volt Székesfehérváron közmeghallgatás, ami ki

volt plakátolva, de senki nem ment el. Kikérte a vízjogi engedélyt, melyben nincs olyan
előírás ,

ami a híg trágya technológiát megtiltaná. Több

lehetősége

van az önkormányzatnak,

az egyik, huzakodhat az Agrár Kft-vel, de vízjogi engedély birtokában sokat nem tehet. A
másik

lehetőség

kedvezőbb

hatóságok bevonása határértékek mérésére, ezáltal elérve valamilyen

kibocsátást. Van még egy

bevetésével megpróbálja

erről

a

lehetőség,

területről

a rendezési terv és szabályozási eszközök

kiszorítani a tevékenységet. Sajnos ennek az

átfutása kb. 15 év.

Dr. Varga László képviselő: Kijelenti, akkor most kell ezt a szabályozást elkezdeni, mert ha
sokára is, de 15 év múlva nem lesz ez a bűzhatás.
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Szili Miklós polgármester: Jelenleg most kell felülvizsgálni a rendezési és szabályozási

tervet, s ezt lehet úgy alakítani, hogy az engedély lejárta után, már nem folytathatja a
tevékenységet ebben a formában. A települési mérnök a

következő

ülésen itt lesz és

felvázolja, milyen koncepcióban gondolkodhat az önkormányzat. A koncepció tartalmazza az
önkormányzat hosszú távú terveit, mit szeretne fejleszteni.
Összegezve látszik, hogy ez a probléma gyorsan, rövid távon nem oldható meg.
Dr. Varga László képviselő: Úgy véli rövid távon is jó lenne valahogy csökkenteni a
bűzhatást,

mert az valóban orrfacsaró és egészségkárosító. Nem beszélve arról, hogy az

ingatlanok forgalmi értéki is csökkennek. Vagy módosítson az Agrár Kft a technológián,
vagy fizessen a közösségnek évi 30-40 millió forintot.

Szili Miklós polgármester: A rendezési terv

lakosság is meg lesz kérdezve egy
kapcsolatban is lesz kérdés. A

kérdőívvel,

kérdőívet

előkészítésekor,

a koncepció kialakításánál a

mit tartanának szükségesnek. A szaghatással

a települési mérnökkel együtt majd a testület fogja

összeállítani. Megköszön György Péter úrnak a testületi ülésen való részvételét.

4. Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak megválasztása
/ előterjesztést

Dr. Koncz László

a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

jegyző:

Elmondja, hogy az október 2-ai népszavazás lebonyolításához a

Szavazat Számláló Bizottság kiesett tagjai helyébe új póttagokat kell választania a
testületnek. Ismerteti javaslatát szavazókörönként a póttagok személyére. Kéri a javaslat
elfogadását.

A testület egyetért a javasolt személyekkel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az

előterjesztés

szerinti új

póttagok megválasztásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

meg:

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
100/2016. (IX. 15.) önkormányzati
HATÁROZATA

Szavazat Számláló Bizottság tagjainak póttagjainak megválasztásáról szóló
18/2014. (III. 06) számú határozatának kiegészítéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képvi selő-testülete a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 18/2014.(III.06.) számú
határozatát kiegészítve, a 2013 évi XXXVI. tv 24. §. (1) bekezdése alapján
Lovasberény Községben a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait az alábbiak
szerint választja meg:

1.

Szavazókör

Lovasberényi

Mezőgazdasági

Szövetkezet

Iroda

8093

Lovasberény, Park tér 10.

1. Némethné Tóth Andrea

Lovasberény, Bocskai u. 22.

póttag

2. Németh Mária

Lovasberény, Bethlen u.15.

póttag

2. sz. Szavazókör Művelődési Otthon 8093 Lovasberény, Rákóczi u. 1.

1. Németh Andrea

Lovasberény, Kisfaludy u. 2/ A

póttag

3. sz. Szavazókör Reményik Sándor Református Általános Iskola 8093
Lovasberény, Kossuth u.90.

1. Juhászné Vilisics Katalin

Felelős:

Lovasberény, Rákóczi u. 79.

póttag

Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

5. HÉSZ módosítására vonatkozó megállapodás megtárgyalása
/ a megállapodást a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívásban

kötelezte az önkormányzatot a HÉSZ jogszabálysértő rendelkezéseinek korrigálására. Ez
szinte a teljes HÉSZ felülvizsgálatát jelenti, amihez települési mérnök segítségét is igénybe
kell venni. A megállapodás erről szól. Kéri a megállapodás elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett megállapodás
elfogadásával , kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
101/2016.(IX. 15.) számú
HATÁROZATA
Helyi építési szabályzat jogharmonizációs felülvizsgálatáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi
Építési Szabályzat (HÉSZ) törvényességi, jogharmonizációs felülvizsgálatával
megbízza a Fehér

Várostervező

Kft-t (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.). A

megbízás díja 250.000,- Ft + Áfa.
Felkéri

a polgármestert a

jegyzőkönyv

4. számú mellékletét

képező

Településrendezési szerződés aláírására.
Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

6.

azonnal

Szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó pályázat benyújtása
/az

előterjesztést

a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy idén is lehet szociális

tűzifára

pályázatot

benyújtani. A megállapított maximális igény 240 m 3 lehet. A javaslat 100 m3, amihez
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biztosítja az önkormányzat a 100.000,- Ft saját

erőt

és a szállítási költséget. Javasolja a

pályázat benyújtását a határozati javaslat szerint.
A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
100 m3 szociális tűzifa igénylésre pályázatot nyújt be, biztosítva az önerőt, kézfelemeléssel
szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2016. (IX. 15.) számú
HATÁROZATA

Pályázat benyújtásáról a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő

támogatására és a kapcsolódó támogatás igénybevételéhez szükséges
saját erő biztosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
települési önkormányzatok szociális célú
kiegészítő

tüzelőanyag

vásárláshoz kapcsolódó

támogatására. A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás

igénybevételéhez szükséges 100.000- Ft + Áfa saját erőt és a szállítással
kapcsolatban

felmerülő

kiadásokat a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. Az

önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

7. Lovasberény Község szennyvízelvezetése és tisztítása

előkészítéséhez

konzorciumi megállapodás megkötése
/ előterjesztést

a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

szükséges
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Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy végre
szennyvízberuházással,

ugyams

a

Nemzeti

jelentős

Fejlesztési

előre

Iroda

Lovasberény is bekerült a Kormány éves fejlesztési tervébe. Ennek

lépés történt a

tájékoztatása

megfelelően

szerint

a melléklelt

konzorciumi megállapodást kell megkötni a Programirodával. A Programiroda látja el a
projektmenedzsment-feladatokat és bonyolítja le a közbeszerzést. Javasolja, hogy az
előterjesztéssel egyezően

az önkormányzat kösse meg a konzorciumi megállapodást

A Képviselő-testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki egyetért a beterjesztett konzorciumi
megállapodás megkötésével, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
103/2016.(IX. 15.) számú

HATÁROZATA
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodásról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Lovasberény község szennyvízelvezetési és -tisztítási program megvalósítása
érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi

Együttműködési

Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű

Társasággal.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi

Megállapodás aláírására, egyben felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a
önállóan elfogadja, aláírja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

folyamatos

későbbiek

folyamán
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8. Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
/ előterjesztést

a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Ismerteti az előterjesztést, amely azt javasolja, hogy helyi
népszavazást a választópolgárok 20%-a kezdeményezhessen.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett rendelet
tervezetével kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári
kezdeményezésről ,

valamint a népszavazási elj árásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény

92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.

2. §.Ez a rendelet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

Dr. Koncz László

Szili Miklós

jegyző

polgármester

Rendelet kihirdetve:
Dr. Koncz László
j egyző
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9.

Belső ellenőri

jelentés megtárgyalása

/ a jelentést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

lebonyolítására irányult. A
belső

Elmondja, hogy a
belső ellenőri

belső ellenőrzés

a szociális

tűzifa

támogatás

jelentés megállapította, hogy minden a törvényi és

szabályzatok, rendeletek betartásával történt, ezért intézkedést

igénylő

javaslatot a

jelentés nem fogalmaz meg. Kéri a jelentés elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a

belső ellenőri

jelentést,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
104/2016.(IX. 15.) számú
HATÁROZATA
Belső ellenőri

Lovasberény Község

Képviselő-testülete

jelentés elfogadásáról

a 2015. évre vonatkozó

belső ellenőri

jelentést

jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

10. Rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtása
/ előterjesztést

a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az Államkincstár téves átutalásából és annak
visszafizetéséből
előterjesztés.

16.500,- Ft költség keletkezett. Ennek a visszaigénylésére vonatkozik az

Javasolja elfogadását.

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

előterjesztéssel egyezően

az

önkormányzati támogatási igény benyújtásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
105/2016.(IX. 15.) számú
HATÁROZATA
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igény
benyújtásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása" címen
pályázatot kíván benyújtani a 2015. évi REKI támogatás visszautalásával
kapcsolatos többletköltség visszafizetésére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

11. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Javasolja, hogy az önkormányzat idén is csatlakozzon a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázathoz.

A Testület egyetért a polgármesterrel

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához, kézfelemeléssel szavazzon

A

képviselő-testület

nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
106/2016.(IX. 15.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális
tanulmányokat

helyzetű felsőoktatási

kezdő

hallgatók,

illetőleg

a

felsőoktatási

fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica

Fel sőoktatási Önkormányzati Ösztöndijrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.

Az önkormányzat a
tanulmányokat

felsőoktatási

kezdő

hallgatók számára, valamint a

felsőoktatási

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica

Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok

kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás
összegének

továbbítása

során

maradéktalanul

az

Általános

Szerződési

Feltételeknek megfelelően jár el.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kidolgozott Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi
hallgatók („A" típusú pályázat), illetve

felsőoktatási

felsőoktatási

tanulmányokat kezdeni

kívánók („B" típusú pályázat) részére a pályázatok kiírási határideje: 2016.
október 3.

Lovasberény Község

Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a

polgármestert, hogy a szükséges okiratokat írja alá.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

folyamatos
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12. Lovasberényi TE kérelme

Szili Miklós polgármester: Elmondja, Hogy a sportegyesület 600 ezer forint támogatási

kérelmet nyújtott be, pályázati saját

erőre

és

működési

támogatásra. Jelenleg nincs a

költségvetésbe betervezve ekkora támogatás, ezért felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy a
következő

testületi ülésre vizsgálja meg van e

lehetőség

valamilyen forrásból a támogatást

biztosítani.
A testület a kérelem mellé egy költségvetést is kér, hogy a TE mire szeretné felhasználni az
igényelt összeget?

Más nem lévén a polgármester a testületi ülést 20,00 órakor berekeszti.

!L\

···················.········ ··
Szili Miklós

Dr. Koncz László
jegyző

polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

~~e~

r ·· ···· ···· ···(i ····· ······· ·········
Kerecsényi Zsuzsanna
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRM E STERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2016. szeptember 15-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok
l.)A 2016. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítása
Előadó :
Dr. Szendrei Attiláné Gazdasági, Pénzügyi,
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke

Vagyonnyilatkozati

és

2.)Szavazat Számláló Bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
3.)HÉSZ módosítására vonatkozó megállapodás megtárgyalása
Előadó : Dr. Koncz László jegyző
4.)Szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó pályázat benyújtása
Előadó: Szili Miklós polgármester
5.)Lovasberény Község szennyvízelvezetése és tisztításának előkészítéséhez konzorciumi
megállapodás megkötése
Előadó: Szili Miklós polgármester
6.) Sertéstelep bűzhatásával kapcsolatos panaszbejelentés megtárgyalása
Előadó: Szili Miklós polgármester

7.)Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
8.)Jánoshegyi lakosok útkarb antartással és hulladék kezelésével kapcsolatos j avaslatuk,
indítványuk meghallgatása, megtárgyalása
Előadó : Szili Miklós polgármester
9.)Belső ellenőri
Előadó :

jelentés megtárgyalása
Dr. Koncz László j egyző

10.)Rendkívüli önkormányzati utolsó támogatási igény benyújtása
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
Lovasberény, 2016. szeptember 9.

Tisztelettel:

Szili Miklós sk.. ,
\ polgármester

„.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. TeVfax:(22)456-024 ;
szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
15.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

JVA~

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka

•••••••••••• •••••• r •••••••••••••••••••••••• ••
képviselő

~-~~ÁLL............. .

Dr. Szendrei Attiláné képviselő

·...·{„.....i:·
·
M
~J············
................ ....................

Bercsényi Miklós képviselő

• • • • • • • • • • • • • • • • • .• •

Lagler István

képviselő

Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

~

•

r~ • • • • • • • • • • • • •••

••• Ó ·• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

...

~ ...~.... .......:............

Meghívott jelenlevők:

.....................................................................

2016. évi II. módosítás
Polgármesteri Hivatal

bevétel
Kamat bevétel
Egyéb működési bevétel
Népszavazás
finanszírozás
Összesen
kiadás
kompenzáció
járulék
népszavazás bér
reprezentáció
járulék

Összesen

100
1000
593519
408902

1003421

282600
76302
430000
54010
160509
1003421

Óvoda

bevétel
készlet értékesítés
kamat
működési bevétel
finanszírozás

20000
100

Összesen

500
279247
299847

kiadás
kompenzáció
járulék
szoftver
hálózati adat tároló
egyéb szolgáltatás
áfa
Összesen

236100
63747
90000
210000
-240000
-60000
299847

Önkormányzat

bevétel
kompenzációra átvett állami pénzeszköz
felhalmozási önkormányzati támogatás
egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz
gyev erzsébetutalvány
munkaerő pályázat
diákmunka
Városkörnyéki Alaptól utakra
védőnőre átvett pénzeszköz
bérleti díj
intézeti ellátottak díja (ebéd kiszállítás}
tulajdonosi bevételek
Optima értékpapír visszaváltás
Összesen

879910
7822455
-7822000
168200
1123303
566801
4178000
376000
243100
750000
-750000
23000000
30535769

2016. évi II. módosítás

kiadás
kompenzáció
járulék
védőnő bér
járulék
út karbantartás
áfa
Jáky Bt iskola konyha
diákmunka bér
járulék
gyev erzsébetutalvány (segély)
szolgálati lakások felújítása
felső iskola festés
felsőiskola festés anyag
egyéb szolgáltatás
Városkörnyéki Alap törlesztés
sportpark megbizási díj
sportpark sikerdíj
Berény utónevű települések hozzájárulás 3 évre
Optima értékpapír vásárlás
intézmény finanszírozás
tartalék
Összesen

220000
59400
296063
79937
3289764
888236
300000
446300
120501
168200
474223
65000
45970
-340
340
50000
150000
66050
23000000
688149
127976
30535769

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... .. „/2016.(........) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat rendeletének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1.§
1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
383.888 e Ft bevétellel
383.888 e Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 262.495 e Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

119.447 e Ft
31.860 e Ft
100.337 e Ft
10.851 e Ft

b.) Támogatások

18.663 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 53.932 e Ft
- Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás

10.674 e Ft
36.727 e Ft
6.531 e Ft

d.) A

képviselő-testület

a tartalékot 3.910 e Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 43.866 e Ft-ban állapítja meg.
3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartalmazza.

3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A

Képviselő-testület

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
előirányzatait

4.§
1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.910 e Ft-ban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.
5.§
1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

1.) A költségvetési rendelet 13 . §-a következő 2.) ponttal egészül ki
2.) A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a Képviselő
testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja át.

Záró rendelkezések
7.§
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2016. szeptember 13.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2016 . .. ..... .. ......... .
jegyző

1. számú melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve
1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos óvoda és Konyha
3.) Lovasberény Község Önkormányzata

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8

Bevételek
Eredeti e.i. Mód. e.i.
157889
154180
Működési célú támoqatások AH-n belül
17822
Felhalmozási célú támogatások AH-n belül
10000
56700
56700
Közhatalmi bevételek
47813
Működési bevételek
47548
150
150
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
4178
7822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
44750
99336
Finanszírozási bevételek
321150
383888
Bevételek
119747
119359
Finanszírozás működésre
2050
Finanszírozás felhalmozási célra
1750
442259
505685
Főösszesen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kiadások
Személyi juttatássok
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eqvéb működési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozás
Finanszírozás
Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

(ezer Ft-ban)

Eredeti e.i. Mód. e.i.

117481 119447
31299 31860
92764 100337
10683 10851
18946 23595
36427 36727
10200 10674
3350
6531
43866
321150

383888

119359
1750

119747
2050

442259

505685

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

óvoda
Megnevezés

Eredeti e.i.
Nem kötelező

Kötelező

1

2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
Eavéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Hivatal
Módosított e.i.
Nem kötelező

Kötelező

Eredeti e.i.
Kötelező
Nem kötelező

Módosított e.i.
Nem kötelező

Kötelező

0

0

0

0

0

0

594
594

0

0

0

0

0

0

0

300
0
27020

2500
29520
78343
550
108413

0

0
0

0
27041

3972
31013
78322
850
110185

0

0
0

300

1150
1450
41016
1200
43666

0
0

300
0

0
0

300
1

2466
3361
41425
1200
45986

0

0
0

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

1
2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. mű ködésének általános támoqatása
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támoqatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támoqatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támoqatásai
Egyéb működési célú tám . bevételei AH-n belül
Működés i célú támoaatások AH-n belülről
Eavéb felhalmozási célú támogatások AH-n bel ülről
Felhalmozási célú támoaatások AH-n belülről
Atenqedett adók
lqazqatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

ón kormányzat
Eredeti e.i.
Módosított e.i
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895
49842
25508
3059
14876
154180
10000
10000
6500
49900
56400
19728
150
7822
41100
289380
289380

60895
49842
25508
3059
880
0
0

0
800

17111
157295
17822
17822
6500
49900
56400
19971
150

0
0

0
800

800

4178
92898
348714

800

800

348714

800

összesen
Eredeti e.i.
Módosított e.i.
Kötelező
Nem kötelező Kötelező Nem kötelező

60895
49842
25508
3059
0
0
14876
154180
10000
10000
6500
300
49900
56700
46748
150
0
7822
44750
320350
119359
1750
441459

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0

800
800

60895
49842
25508
3059
880
0
17705
157889
17822
17822
6500
300
49900
56700
47013
150
0
4178
99336
383088
119747
2050
504885

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800
0
0
800

3b.számú melléklet
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai
ezer Ft-ban
Sor
szám

Megnevezés
Kötelező

feladat

1
2

Személyi juttatások
Munkaadói
járulékok

5

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
kiadások

6

Beruházások

3
4

7

Felújítások

8

Egyéb felhalm.

9

Finanszírozás
KIADASOK
ÖSSZESEN

óvoda

Összesen

Eredeti e.i.

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Hivatal
Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önkormányzat
Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

117481

0

119447

31299
91752

0
1012

31860
99325

1012

7153

3530

7321

3530

18946
36427
10200
3350
0

0
0
0
0
0

43866

316608

4542

379346

4542

119359

0

119747

0

119359

119747

1750

0

2050

0

1750

2050

437717

4542

501143

4542

55901

56137

23108

23875

38472

39435

15299

15363

6728

6965

9272

36663

37835

12330

13432

42759

1012

48058

1012

7153

3530

7321

3530

9532

23595

300

300

18646

23295

36727

1000

1000

35427

35727

10200

10674

200

414

10674
6531

Önként
vállalt
feladat

550

850

2600

5267
43866

108413

0

110185

0

43666

0

45986

0

164529

4542

223175

4542

Finanszírozás
működésre

Finanszfrozás
felhalmozási célra
FŐÖSSZESEN

108413

0

110185

0

43666

0

45986

0

285638

4542

344972

4542

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/
Felújítás
Önkormányzat

Eredeti e.i. Mód. e.i.
1

óvoda hátsó aitó csere
Lenke qaléria
Szolqálati lakások felújítás
Osszesen

200
10000
0
10200
10200

200
10000
474
10674
10674

Rendezési terv
Összesen
Funkció kiváltás
Ivóvíz saiát forrás
Jótállási biztosíték
Osszesen

1000
1000
22134
11448
1845
35427
36427

1000
1000
22434
11448
1845
35727
36727

Felújítás összesen

Beruházás
Hivatal

Önkormányzat

Beruházás összesen

E:avéb felhalmozas
óvoda

óvoda kisértékű eszköz
óvoda laotop, szoftver, hálózati adattároló
Konvha kisértékű eszköz
Osszesen
kisértékü eszköz
Hivatal
Hivatal
Hálózati adattároló
Osszesen
.
Gépészeti berendezés (kazánok)
Önkormányzat
Város és közséq qazd. kisértékü eszköz
Ford Transit vásárlás
Védőnő Babvdop
Könyvtár kisértékü eszköz
Müv.ház kisértékü eszköz
Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

100
150
300
550
200
0
200
2000
200
0
100
150
150
2600
3350

100
450
300
850
200
214
414
2000
200
2667
100
150
150
5267
6531

49977

53932

S.számú melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1

általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

2
3

Eredeti e.i.

Módosított e.i,.

800

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

3 910 Képviselö testület

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Családsegítő,

Onkormányzat

Humán
- Házi segítségnyújtás
- Családseqítő
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérségi alap
- orvosi ügyelet
Összesen

Polgármesteri Hivatal

Rendőrség

5308
20
5288
747
150
597
6055

5308
20
5288
747
150
597
6055

Összesen

300
300

300
300

ÁH-n belül

6355

6355

ÁH-n kívül pénzátadás
Eredeti e.i
Önkormányzat

Mód. e.i.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Meqyei Polqárvédelmi Eqyesület
Hulladékqazdálkodás
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.
Völqyvidék Közösség
Berény utónevű település hozz. jár.
Eqyház
összesen

41
30
10
300
54
200
55
0
10080
10770

10080
10836

ÁH-n kívül

10770

10836

Összesen:

17125

17191

41
30
10
300
54
200
55
66

2.
Tisztelt Sertéstelep!

Panaszlevél: már megint annyira büdös volt nálam, hogy majdnem
felfordult a gyomrom a saját kertemben ma este! (pontos dátumot lásd
lejjebb)
Már megint bezavartak a 4 falam közé!!! Már megint semmi
szellőztetés, esetleg kutyasétáltatás nem volt lehetséges!

Lehetne inkább este 23 után kezdeni ezt a bűzölést,
esetleg kitalálni valami, a lakosok számára kíméletesebb
megoldást? Addigra már legalább csukva lenne minden!
Azt is hozzátenném, hogy ha tudtam volna 3 éve a meghallgatásról,
biztosan elmentem volna én is. Az Önök részéről ez igen komoly
övönaluli húzás volt, hogy Székesfehérváron tartották! S éve volt elég
motivációm a házfelújításhoz, viszont sajnos mára maguknak sikerült
hatásosan csökkenteni. ®

Köszönettel,
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016.(IX. „„) számú
HATÁROZATA
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló
18/2014.(111.06.) számú határozatának kiegészítéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló 18/2014.(III.06.) számú határozatát kiegészítve,
a 2013 évi XXXVI. tv 24. §. (1) bekezdése alapján Lovasberény Községben a Szavazatszámláló
Bizottságok póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

1. Szavazókör Lovasberényi
tér 10.

Mezőgazdasági

1. Némethné Tóth Andrea
2. Németh Mária

Szövetkezet Iroda 8093 Lovasberény, Park

Lovasberény, Bocskai u. 22.
Lovasberény, Bethlen u.15.

póttag
póttag

2. sz. Szavazókör Művelődési Otthon 8093 Lovasberény, Rákóczi u. 1.
1. Németh Andrea

Lovasberény, Kisfaludy u.2/A.

póttag

3. sz. Szavazókör Reményik Sándor Református Általános Iskola 8093 Lovasberény,
Kossuth u.90.
1. Juhászné Vilisics Katalin

Felelős:

Lovasberény, Rákóczi u. 79.

póttag

Dr. Koncz László jegyző
azonnal

Határidő:

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

4.
TELEPÜLÉSRENDEZÉSISZERZÖDÉS

amely létrejött
egyrészről:

név:
székhely:

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

KSH azonosító:
képviseli:
Szili Miklós polgármester
kapcsolattartó, elérhetőségei:
- továbbiakban: Önkormányzat
másrészről

név:
Fehér Vártervező Kft.
8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.
székhely:
cégjegyzékszám:
07-09-021464
adószám:
23705445-2-07
bank és számlaszám:
CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005
képviseli:
Ertl Antal
kapcsolattartó, elérhetőségei: Ertl Antal ertl.antal@fehervarepitesz.hu 70/385-01 33
- továbbiakban: Tervező, a továbbiakban együtt: Felek
között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel:
között az alábbi feltételek mellett:
1./
A Megrendelő képviselőjével történt előzetes egyeztetésére alapozva Tervező
elvállalja:
- Lovasberény helyi építési szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján
2./
Tervezési feladat:
- A helyi építési szabályzat felülvizsgálata és a módosító rendelet-tervezet elkészítése
képviselő-testületi elfogadásra alkalmas módon, szükség esetén a módosításhoz
szükséges egyeztetés lefolytatása
3./
A terv tartalma:
• a helyi építési szabályzat módosító rendelet-tervezet elkészítése, egyeztetési
eljárás szükségessége esetén alátámasztó munkarész készítése
• A tervezési díj a Korm.rendelet szerinti tárgyalásos eljárás egyeztetésen való
részvételt, a rendelet-tervezet és a szükséges alátámasztó munkarész elkészítését
tartalmazza.
• A tervezési díj nem tartalmazza a HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv
módosítását.

4./
Szállítandó példányok:
Egyeztetési anyag példányszáma (szükség esetén): érdekelt államigazgatási szervek papír alapú
példányai igény szerint + 2 példány önkormányzat részére + CD-n pdf formátumban.
Módosító rendelet-tervezet doc. formátumban

A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott példányszámon felül
igényelt dokumentáció sokszorosítási költsége a Megrendelőt terheli.
6./
Terv egyeztetés
Tervező köteles tervezői egyeztetésben - az önkormányzat általi megkeresés útján - részt
venni.
Ha szükségessé válik, úgy Tervező a Megrendelővel egyetértésben az észrevételek alapján a
tervet legkésőbb 15 munkanapon belül kijavítja.
Tervező köteles mindazon érintett államigazgatási szervekkel, közmű-üzemeltetőkkel ,
valamint az érintettekkel a munkaközi egyeztetést lefolytatni, amelyekkel azt a Megrendelő
szükségesnek tartja.
7./
Megrendelő megbízottja: Szili Miklós polgármester, dr. Koncz László jegyző
A Tervező megbízottja: Ertl Antal építész-ügyvezető, Bodó Beáta településtervező
8./
Adatszolgáltatások:
Adatszolgáltatásként biztosítja az önkormányzat a hatályos helyi építési szabályzatot, a
módosításra vonatkozó önkormányzati döntést, az alátámasztó munkarészhez szükséges
önkormányzati adatokat, rendeleteket és a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító
önkormányzati döntést.
9 ./
Tervezési díj:
250.000,- Ft+ ÁFA, azaz kettőszázötvenezer forint+ ÁFA tervezési díjért vállalja.
Fizetési ütemezés:
A tervezési díj a képviselő-testületi jóváhagyására alkalmas HÉSZ módosító rendelet-tervezet
átadásakor esedékes.
10./
Tervezési határidő:
A HÉSZ módosító rendelet-tervezet elkészítése szerződés aláírását követő 30 nap
11./
Szerződő felek kötelezik magukat, hogy amennyiben a tervezés során további
adatszolgáltatási igény vagy egyéb, a szerződéskötéskor előre nem látható körülmény az
adatszolgáltatási, illetve tervszállítási határidő módosítását teszi szükségessé, felek közös
nyilatkozattal külön megállapodnak. (Felek a tervezés ideje alatt rendszeresen egyeztetnek.)
12./
Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést bármely félnek felróható okból
szüneteltetni kell, a tervező addigi tevékenységének (készültségi foknak megfelelő), és a
munkával kapcsolatos költségeknek ellenértékét megfizeti.
13./ A tervező jogosult a szerződésben megállapított teljesítési határidő előtt is teljesíteni és
számlázni.
A szerződésben vállalt kötelezettségét a Tervező a tervdokumentáció 4. pontja szerinti
példányban történő átadásával teljesíti.
14./
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből, annak teljesítéséből vagy
megszegéséből eredő bármilyen jogvitát megkísérelnek békés, peren kívüli tárgyalások útján
rendezni.
Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnének eredményre, a felek a jogvita eldöntésével
kapcsolatosan alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.
15./ Megbízó tudomásul veszi, hogy a Tervező a teljesítéshez szükség esetén
alvállalkozókkal szerződik.
16./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen tervezési szerződés tárgyát képező terv
véglegesen a Megrendelő tulajdonába kerül.

5./

17./
Jelen megállapodás 4 példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2
példány pedig a Tervezőt illeti.
18./ A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekre a Ptk. szabályi az irányadók.
Felek jelen szerződést, mely akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag aláírták.

Lovasberény, 2016. augusztus .....

Lovasberény Önkormányzata képviseletében

Szili Miklós
polgármester
Önkormányzat

Fehér Vártervező Kft.
képviseletében

Ertl Antal
ügyvezető
Tervező

S.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (IX.„ „) számú

HATÁROZATA
Pályázat benyújtásáról a szociális célú
kiegészítő

tüzelőanyag

vásárláshoz kapcsolódó

támogatására és a kapcsolódó támogatás igénybevételéhez szükséges
saját erő biztosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be települési
önkormányzatok

szociális célú

tüzelőanyag

vásárláshoz

kapcsolódó

kiegészítő

támogatására. A szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatas igénybevételéhez
szükséges 100.000- Ft + Áfa saját erőt és a szállítással kapcsolatban felmerülő kiadásokat
a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja. Az önkormányzat a szociális célú tűzifában
részesülőtől

ellenszolgáltatást nem kér.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős :

Szili Miklós polgármester,

Határidő :

azonnal

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
j egyző

Előterjesztés

tervezet
Tisztelt Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő Testülete!
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Társaság) 2013.
március 8. napján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alapította, és a mai napig a
Minisztérium gyakorolja felette a tulajdonosi és szakmai irányítási jogköröket. A Társaság
tevékenységének jogszabályi alapjait eredetileg az Ewópai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló
117/2013. (IV.23.) Korm. rendelet (első rendelet) tette le, amely jogszabály alapján a
Társaság alapvetően a 2007-2013 uniós támogatási ciklus Környezet és Energia Operatív
Programjához (KEOP) kapcsolódó, Kormány által saját hatáskörbe vont, derogációs
kötelezettséggel terhelt szennyvízelvezetési és -tisztítási projektjei felett gyakorol szakmai
felügyeletet, működteti a projektfelügyelők rendszerét.
A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson illetve
tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások kedvezményezettjei számára.
Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését,
az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a
miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős
szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel
vagy a kedvezményezettel.
2014. december 19-én a Magyar Közlöny 180. számában megjelent, majd az ezt követő
napon hatályba lépett az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely 2015. január 1. napján módosításra került.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
a Rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

időszakára

vonatkozóan

(3) A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben
a) kidolgozza a közbeszerzések egységes lebonyolításának rendszerét,
b) konzorciumvezetőként
ba) előkészíti a derogációs projekteket,
bb ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat és

lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat.
illetve a Rendelet 15. §szakasza az alábbiakat rögzíti:

(1) Az 1. § b) pontja szerinti projektek esetén a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kell
megkötni a támogatási szerződést. {.. .)
(5) A Társaság konzorciumvezetőként ellátja a projektmenedzsment-feladatokat, valamint
gondoskodik a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti támogatási szerződés megkötésére a derogációs projektek
esetén nem kerül sor, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 16. §-át kell alkalmazni.
A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási
kérelem benyújtásához, a támogatási szerződés megkötéséhez valamint a projekt-előkészítési
feladatok elvégzéséhez konzorciumi megállapodás megkötése szükséges (1. számú melléklet).
A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek újabb
konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek majd, amely részletesen szabályozza a
Konzorciumvezető és a Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az együttműködés kereteit,
a projekt megvalósítása során.
A fentiek alapján kérem a Lovasberény Közés Önkormányzata Képviselő Testületét,
a mellékelt konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadására.

Lovasberény, 2016. 09. 07.

Határozat
tervezet

Lovasberény

Község

Önkormányzata

úgy

dönt,

hogy

Lovasberény

község

szennyvízelvezetési és -tisztítási, program megvalósítása érdekében jelen határozat
melléklete szerinti Konzorciumi

Együttműködési

Megállapodást köt az NFP Nemzeti

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

A

Közgyűlés/Képviselő

Konzorciumi

testület felhatalmazza Szili Miklós polgármestert a mellékelt

Együttműködési

Megállapodás aláírására, egyben a képviselötestület/közgyűlés

felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) aláírásával a
2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-.„ .. .. azonosítószámú felhívásra (a
továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása
esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem elme:

-------------------------------------------

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban : Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely szervezetek
az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) megvalósításában a
támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt
vállalnak:
Szervezet neve:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.

Postacím:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Székhely:

1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.

Azonosító szám

(törzsszám/cégjegyzékszám):

01-09-170224

Adószám:

24290188-2-41

Aláírásra jogosult
képviselője :

Szervezet neve:

Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője :

Szervezet neve:

Postacím:
Székhely:
Azonosító szám

(törzsszám/cégjegyzékszám):

Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

Nagypál Sándor ügyvezető

Szervezet neve:

Postacim:
Székhely:
Azonosító szám

(törzsszám/cégjegyzékszám):

Adószám:
Aláírásra jogosult
képviselője:

3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvfzminőség-javít6 beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm . rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korrn. rendelet) szerint az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Tőrvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6: 11 . §-a és 6: 15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorcium vezetőt, hogy helyettük és nevükben
a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során teljes
felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.

5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
• helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben
eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
• Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;
• helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési
eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,
• döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa,
amennyiben az szükséges.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a
Tagokat.
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak
iránymutatása alapján együttmüködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a
beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat - ha rendelkezésre áll
elektronikus, szerkeszthető formában is - teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek.
7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1: pontban meghatározott cél

megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat megismerik.
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttmüködési megállapodást

kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal.

9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
10. Jelen Megállapodás megszűn ik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttmű ködési megállapodást kötnek.
11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium

vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Név

Szervezet

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

konzorciumi tag

konzorciumi tag

Név

Név

Szervezet

Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i testületi ülésére

Tárgy: A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Tisztelt

Képviselő-testület!

2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről,

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a

továbbiakban: NSZ tv.), amely az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi

111. törvény helyébe lépett.
Ezzel egyidőben hatályon kívül helyezték a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
továbbiakban : Ötv.) 45-51. §-ait, amelyek a népszavazásról rendelkeztek. Az NSZ tv. Ill. és IV.
fejezetei rögzítik a helyi népszavazásra vonatkozó szabályokat, amelyek 2014. október 01-én léptek
hatályba. A népi kezdeményezés intézménye megszűnt.
Az NSZ. tv. 34. §-a rögzíti, hogy helyi népszavazást kezdeményezhet az önkormányzati rendeletben
meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál
és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az NSZ. tv. 92. §-a felhatalmazást ad
arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozza meg a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

A hivatkozott jogszabályváltozások alapján javaslom a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számú választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotását.

Lovasberény, 2016. szeptember 11.

Dr. Koncz László jegyző

.„/2016. (..„„.. ) önkormányzati
rendelet-tervezete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópo lgárok számáról
Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről,
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott
felhatalmazás alapján, az európai polgári

kezdeményezésről,

valamint a népszavazási eljárásról

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket

rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.
2. § Ez a rendelet 2016. szeptember 30-án lép hatályba.

Szili Miklós

Dr. Koncz László
jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2016 szeptember

„.

Dr. Koncz László
jegyző

„

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről , valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) részletesen szabályozza a
helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad felhatalmazást.
A tárgykör szabályozása nélkül a választópolgári kezdeményezésre elrendelhető helyi népszavazási
feltételek nem lennének teljes körűen megállapíthatóak. A rendeletben szereplő rendelkezésekkel
- a törvényi szabályok kiegészítéseként - a Képviselő-testületnek rendelkezésére áll az a jogi
feltételrendszer, amely szükséges egy helyi népszavazás elrendeléséhez.

Részletes indokolás
Az 1. §a Balatonfüreden a helyi népszavazáshoz szü kséges választópolgárok számát rögzít i.
A 2. § a hatályba

Előzetes

léptető

rendelkezést tartalmazza.

hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok e l őkész ítése során
előzetes hatá svizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősne k ítélt

hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a
rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai : A népszavazás kezde ményezéséről , az eu rópai polgári
kezdeményezésről,

va lamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a

továbbiakban : NSZ tv.) részletesen szabályozza a helyi népszavazás szabályait. Ezt egészít i ki a helyi
népszavazásról alkotott rendelet, amely a lovasberényi választópolgárok 20 %-ba n rögzíti a
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges minimum létszámot.
Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi
következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás többlet adminisztrációs t erhet nem
jelent.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével a helyi népszavazás és népi
kezdeményezés szabályainak önkormányzati rendeletben történő szabályozására felhata lmazó
rendelkezés is hatályát vesztette. Az NSZ törvény részletesen szabá lyozza a helyi népszavazás eljárás
rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának rendeleti meghatározására ad felhatalmazást. A népi kezdeményezés intézménye
megszűnt.

A rendeletalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltét elek biztosíthatók.

Lovasberény, 2016. szeptember 11.
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BELSŐ ELLENŐRI

JELENTÉS
Lovasberény Község Önkormányzatának megbízásából készült
belső ellenőri vizsgálatról, a szociális tűzifa támogatás
elszámolásának ellenőrzéséről

Készítette: Vincent Auditor Kft.
Készült: 2016. augusztus 11.
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Ellenőrzést

végezte: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Ellenőrzött

szervezet: Lovasberényi Polgármesteri Hivatal Lovasberény

Község Önkormányzata vonatkozásában
Ellenőrzés

Az

tárgya: szociális tűzifa támogatás elszámolása

ellenőrzés

célja: annak vizsgálata, hogy a szociális

megállapításának, bizonylatolásának rendje
gyakorlati alkalmazás megfelel-e az

előírásoknak,

biztosított-e, az állami támogatások igénylése

Az ellenőrzés típusa:

Ellenőrzött időszak:

Helyszíni

végző

jogosultság

szabályozott-e, a

a rendszer zártsága

szabályszerű-e.

szabályszerűségi ellenőrzés

2016. év l. negyedév

ellenőrzés időpontja:

Vizsgálatot

megfelelően

tűzifa

ellenőr:

2016. június 13.

Szabóné Vereczkei Anikó Irén

belső ellenőr

(regisztrációs szám: 5115419)

Alkalmazott

ellenőrzési

szúrópróbaszerűen

módszerek és eljárások: Az

áttekintettük a szociális

tűzifa

ellenőrzés

során

támogatás megállapításainak,

bizonylatolásának dokumentumait. A vizsgálat lefolytatásában Dr. Koncz
László

jegyző

működött

közre és adott felvilágosítást a felmerült

kérdésekre.
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Az

ellenőrzött

vezetők

időszakban

az

ellenőrzött

területért, feladatért

felelős

neve, beosztása:

Szili Miklós

polgármester

Dr. Koncz László

jegyző

Vonatkozó jogszabályi környezet:

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.),
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Sztv.),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr. ),
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
- a helyi önkormányzatok szociális célú
kiegészítő

tűzifavásárlásához

kapcsolódó

támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet,

- a költségvetési szervek

belső kontrollrendszeréről

és

belső ellenőrzéséről

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.)
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Vezetői

Lovasberény

Község

Lovasberényi

Polgármesteri

elszámolásának
szociális

Önkormányzatának

ellenőrzését.

tűzifa

összefoglaló

Hivatalban

megbízásából
a

szociális

elvégeztük

tűzifa

a

támogatás

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a

jogosultság megállapításának, bizonylatolásának rendjét,

gyakorlati alkalmazását, az állami támogatás igénylések szabályszerűségét.

Meg vagyunk

győződve

arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz,

hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

Főbb

megállapításaink a

• A szociális

tűzifa

következők:

támogatás megállapításánál, bizonylatolási rendjénél

érvényesültek a helyi

előírások,

valamint a törvényi szabályozásban

foglaltak.

Megállapításokhoz, következtetésekhez kapcsolódó főbb javaslataink:

• A helyszíni tapasztalatok alapján intézkedést

igénylő

javaslatot nem

fogalmazunk meg.
A megállapítások részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található.
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A vizsgált területről, folyamatról kialakított, összesített vélemény lehet:
•

megfelelő

• korlátozottan megfelelő
• gyenge
• kritikus
• elégtelen

Jelen

ellenőrzés

nyomán kialakított véleményünk a vizsgált

folyamatról összességében:

területről,

illetve

megfelelő

Az ellenőrzés „megfelelőnek" ítélt területei szinte minden tekintetben megfelelő belső
kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően
nem jeleznek komolyabb hiányosságot a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok
rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge
pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen
területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes a
célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére.
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Részletes vizsgálati megállapítások

1. Szabályozottság
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Sztv-ben, valamint a
helyi önkormányzatok szociális célú

tűzifavásárlásához

kapcsolódó

kiegészítő

támogatásról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletben kapott felhatalmazás
alapján megalkotta Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális

tűzifa

támogatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (XI. 30.) számú

rendeletét.
1. A rendelet célja, hatálya
1.§

(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatása érdekében a IX. Helyi Önkormányzatok támogatási fejezeten belüli
előirányzat átcsoportosításáról szóló 1503/2015. (VII. 23.) Kormány határozat
értelmében a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Lovasberény Község
Önkormányzat számára.
(2) E rendelet célja, hogy Lovasberény településen élők részére támogatást nyújtson
szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a
természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás
ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed Lovasberény Község közigazgatási területén
életvitelszerüen lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára, valamint a
jövedelem számítás módjára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.
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2. A támogatás feltételei

2.§
(1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló keret mértékéig, vissza nem térítendő
természetbeni támogatásként, legfeljebb 1 erdei m 3 tűzifát biztosít annak a Lovasberény
község közigazgatási területén életvitel szerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező
szociálisan rászoruló személynek, - aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert
használ, - jövedelemre tekintet nélkül
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Szt,) szerint aktívkorúak ellátásában részesül, vagy
b) az Szt. szerint időskorúakjáradékában részesül, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
(2) Annak a szociálisan rászorulónak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 200%-át, egyedül álló esetén az öregségi nyugdíjminimum
250%-át nem haladja meg.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő
tűzifát nem biztosít.
(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy
ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében
történik.

3.§
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - függetlenül a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott feltétel teljesülésétől - az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést
végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a
támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak,
csak saját használatra használhatja fel.
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3. A támogatás igénylésének menete

4.§
(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti
kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2016. január 15. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri
Hivatalnál benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról
legkésőbb 2016. január 25. napjáig dönt.
(4) A döntést
kiszállításáról.

követő

15 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét
aláírásával igazolja.

képező

tűzifa

átvételi elismervény

5. §
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 497 .840,- Ft
kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket - függetlenül attól, hogy azok a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban
meghatározott határidőre érkeztek-e - el kell utasítani.

A rendelet hatálya kiterjed Lovasberény község közigazgatási területén
életvitelszerűen

A

rendelet

lakó és lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

figyelembe veszi

tűzifavásárlásához

kapcsolódó

a helyi

kiegészítő

önkormányzatok szociális célú

támogatásról szóló 46/2014. (IX. 25.)

BM rendelet 2. §-ban foglaltakat, miszerint az aktív korúak, illetve

időskorúak

járadékában részesülőket, valamint a halmozottan hátrányos

gyermeket

nevelő

helyzetű

családokat előnyben kell részesíti a támogatás elbírálásánál.

8

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Telefon: 06-70-575-9844 Fax: 06-29-367-696 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e célra biztosított - a vonatkozó
önkormányzati rendelet 1. számú mellékletét

képező

- formanyomtatványon

kellett benyújtani a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalba,

legkésőbb

2016.

január 15. napjáig.

A

Képviselő-testület

a szociális célú

tűzifa

támogatási kérelmek elbírálását a

polgármester feladat- és hatáskörébe ruházza át.
Az

ellenőrzés

megállapítása szerint a helyi

előírás

azokat az eljárásrendeket

szabályozza, melyeket a vonatkozó törvények hatáskörébe utaltak, a rendelet
megfelelő.

2. A gy.ako.rlati alkalmazás módja

A Polgármesteri Hivatal
28

fő

főelőadója

által vezetett analitikus nyilvántartás szerint

részesült szociális tűzifa juttatásban.

Megállapítjuk, hogy a kérelmenként iktatott iratanyagok minden esetben
tartalmazzák a

kérelmező

megfelelő

által aláírt, a rendelet mellékletének

igénylési formanyomtatványt a szükséges melléklettel, a polgármester által
kiadmányozott

jogerős

határozatot,

valamint

a

kérelmező

a

rendelet

mellékletének megfelelő nyilatkozatát arról, hogy a kiutalt tűzifát átvette.

Az igénylések elbírálásánál figyelembe vették a BM rendelet 2. § ( 1)
bekezdésében foglaltakat, mely alapján 6 esetben jövedelemre tekintet nélkül
részesültek támogatásban a kérelmezők.
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A szociális célú tűzifa támogatás adatai:

Támogatott neve

Támogatott lakcíme

Kérelem
beérkezése

Jogosultság jogcíme

Megállapító
határozat
száma

Átvétel
dátuma

Átvételi
elismervény
száma

Bagdi Istvánné

8093 Lovasberény
Kossuth u. 99.

2016.01.11

aktív korúak ellátása miatt
jövedelemre tekintet nélkül

74/2/2016

2016.01.22

74/3/2016

Bakos Sándor

8093 Lovasberény
Jókai u. 28.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

13/2/2016

2016.01.19

13/3/2016

Beregszásziné Horváth
Erzsébet

8093 Lovasberény
Széchenyi u. 84.

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

42/2/2016

2016.01.27

42/3/2016

Czanka János

8093 Lovasberény
Széchenyi u. 7I A

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

45/2/2016

2016.01.21

45/3/2016

Decsiné Kalmár Irén

8093 Lovasberény
Kisfaludy u. 2/A

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

21/2/2016

2016.01.20

21/3/2016

Dobos Antal

8093 Lovasberény
Kossuth u. 94.

2016.01.07

szociális rászorultság alapján

62/2/2016

2016.01.22

62/3/2016

Elbert József

8093 Lovasberény
Kinizsi u. 30.

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

39/2/2016

2016.01.19

39/3/2016

Etl György

8093 Lovasberény
Hunyadi u. 14.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

16/2/2016

2016.01.26

16/3/2016

Feind János

8093 Lovasberény
DeákF. u. 2.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

14/2/2016

2016.01.20

14/3/2016

Földi Mónika

8093 Lovasberény
Tabán u. 6.

2016.01.08

szociális rászorultság alapján

63/2/2016

2016.01.27

63/3/2016
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Támogatott neve

Támogatott lakcíme

Kérelem
beérkezése

Jogosultság jogcíme

Megállapító
határozat
száma

Átvétel
dátuma

Átvételi
elismervény
száma

Gerván Tiborné

8093 Lovasberény
Bethlen u. 36.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

23/2/2016

2016.01.19

23/3/2016

Karg Ferencné

8093 Lovasberény
Hunyadi u. 58.

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

46/2/2016

2016.01.20

46/3/2016

Koszpek István
Lajosné

8093 Lovasberény
Kossuth u. 79.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

15/2/2016

2016.01.27

15/3/2016

László Istvánné

8093 Lovasberény
Kossuth u. 24.

2016.01.07

szociális rászorultság alapján

57/2/2016

2016.01.26

57/3/2016

Magáriusz Elemérné

8093 Lovasberény
Jókai u. 11.

2016.01.15

szociális rászorultság alapján

89/2/2016

2016 .01.26

89/3/2016

Magyar Csaba

8093 Lovasberény
Park tér 15.

2016.01.04

aktívkorúak ellátása miatt
jövedelemre tekintet nélkül

17/2/2016

2016.01.20

17/3/2016

Németh Zoltán

8093 Lovasberény
Kossuth u. 65.

2016.01.07

szociális rászorultság alapján

50/2/2016

2016.01.27

50131201 6

Noll József

8093 Lovasberény
Hunyadi u. 39.

2016.01.07

szociális rászorultság alapján

561212016

2016.01.19

56/3/201 6

Pemmer Aranka

8093 Lovasberény
Bethlen u. 11.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

19/2/2016

2016.01.20

19/3/2016

Pénzesné Takács
Julianna

8093 Lovasberény
Széchenyi u. 93.

2016.01.04

aktívkorúak ellátása miatt
jövedelemre tekintet nélkül

18/2/2016

2016.01.25

18/3/2016
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Kérelem
beérkezése

Jogosultság jogcíme

Megállapító
határozat
száma

Átvétel
dátuma

Átvételi
elismervény
száma

8093 Lovasberény
Petőfi u. 43.

2016.01.11

halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, ezért
jövedelemre tekintet nélkül
jogosult

73/2/2016

2016.01.25

73/3/2016

Snyehola Veronika

8093 Lovasberény
Tabán u. 2/B

2016.01.06

aktívkorúak ellátása miatt
jövedelemre tekintet nélkül

34/2/2016

2016.01.19

34/3/2016

Spindler Julianna

8093 Lovasberény
Vásár u. 31.

2016.01.08

időskorúak járadéka miatt
jövedelemre tekintet nélkül

64/2/2016

2016.01.26

64/3/2016

Szalontai Zsolt

8093 Lovasberény
Jókai u. 23.

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

44/2/2016

2016.01.27

44/3/2016

Uri Mónika

8093 Lovasberény
Tőkeföld dűlő 1.

2016.01.11

szociális rászorultság alapján

78/2/2016

2016.01.20

78/3/2016

Varga Judit

8093 Lovasberény
Radnóti u. 32.

2016.01.06

szociális rászorultság alapján

43/2/2016

2016.01.26

43/3/2016

Vidáné Erős Andrea

8093 Lovasberény
Vásáru. 48.

2016.01.15

szociális rászorultság alapján

102/2/2016

2016.01.20

102/3/2016

Völgyesi Ibolya

8093 Lovasberény
Hunyadi u. 12.

2016.01.04

szociális rászorultság alapján

20/2/2016

2016.01.21

20/3/2016

Támogatott neve

Támogatott lakcíme

Scheremé Pálosi
Zsuzsanna
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A kérelmek és az átvételi elismervények alapján megállapítható, hogy a helyi
rendeletnek megfelelően Lovasberényen kívüli címre, illetve egy lakcímre több
esetben nem történt kiszállítás.

A kérelmek beérkezése

határidőben

megtörtént, a vizsgálat nem talált a helyi

rendeletben előírt határidőn túl befogadott kérelmet.

A támogatottaknak juttatott szociális célú

tűzifa

mennyisége minden esetben 1

erdei m3 volt, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak.

3. Az elszámolás ellenőrzése

A támogatás elszámolásához a Magyar Államkincstár felé benyújtásra kerültek
az alábbi dokumentumok, illetve azok hitelesített másolata:
• az ebr42 rendszerben kitöltött elszámoló lap
• az önkormányzat által a Budapesti Erdőgazdaság Zrt-vel kötött, 28 m3
keménylombos tűzifára szóló szállítási szerződés
• a Budapesti
tűzifáról

Erdőgazdaság

Zrt. K2-3/2016 számú számlája a kiszállított

a kapcsolódó teljesítés-igazolással

• a kifizetést igazoló 2016.01.20-i bankkivonat
• a támogatást megállapító határozatok
• az átvételi elismervények alapján elkészített összesítő táblázat

Az ellenőrzés megállapítja, hogy az elszámolás ebr42 rendszerben való rögzítése
határidőben

megtörtént.
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Összefoglalás, következtetések:

A Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban a szociális feladatok ellátását, és
ennek keretében a szociális tűzifa támogatás lebonyolítását a jegyző koordinálja.

A Polgármesteri Hivatal
28

fő

főelőadója

által vezetett analitikus nyilvántartás szerint

részesült szociális tűzifa juttatásban.

Megállapítottuk,

hogy

a

szociális

tűzifa

bizonylatolási rendjénél érvényesültek a helyi

támogatás · megállapításánál,
előírások,

valamint a törvényi

szabályozásban foglaltak.
Az elszámolás ebr42 rendszerben való rögzítése határidőben megtörtént.

A helyszíni tapasztalatok alapján az

ellenőrzés

nem fogalmaz meg.
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Megismerési záradék

Alulírott Dr. Koncz László jegyző kijelentem, hogy a szociális tűzifa támogatás
elszámolásának ellenőrzéséről készült jelentés-tervezet tartalmát megismertem,
egy példányát átvettem.
Nyilatkozom, hogy
*A jelentés-tervezetben foglaltakkal egyetértek.
*A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése értelmében
a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles vagyok
észrevételeimet megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.
Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztását egyetértésnek kell
tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül.

Tudomásul veszem, mint az ellenőrzött/javaslattal érintett szerv, szervezeti
egység vezetője, hogy a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45. §-a értelmében
az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési
tervet készítek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a
vonatkozó határidők megjelölésével a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől
számított 8 napon belül, és megküldöm a költségvetési szerv vezetője/belső
ellenőrzési vezető részére, továbbá gondoskodom az abban foglaltak
végrehajtásáról.
,
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár 2015.12.29-én bankszámlánkra utalt tévesen 15 OOO OOO Ft-ot, melyet
azonnali utalással vissza kellett küldeni részükre. A tranzakció összes költsége 16 500 Ft volt.
Az önkormányzatnak most lehetősége van arra, hogy ezt az összeget „Rendkívüli
önkormányzati támogatás" címen visszaigényelje. Az igényléshez szándéknyilatkozat
szükséges, Képviselő-testületi határozat formájában.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2016.(IX„ ...) számú

HATÁROZATA
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása igény benyújtásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása" címen pályázatot kíván benyújtani a
2015. évi REKI támogatás visszautalásával kapcsolatos többletköltség visszafizetésére.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós

Határidő:

azonnal

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Határozati javaslat
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
... ./2016. („ .. ). számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális

helyzetű felsőoktatási

fiatalok

támogatására

hallgatók,

létrehozott

illetőleg

Bursa

a

felsőoktatási

Hungarica

tanulmányokat

Felsőoktatási

kezdő

Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a
kezdő

fiatalok

felsőoktatási

részére

hallgatók számára, valamint a

kiírandó

Bursa

Hungarica

felsőoktatási

Felsőoktatási

tanulmányokat
Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kidolgozott Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi
illetve

felsőoktatási

felsőoktatási

hallgatók („A" típusú pályázat),

tanulmányokat kezdeni kívánók („B" típusú pályázat) részére a

pályázatok kiírási határideje: 2016. október 3.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szükséges okiratokat írja alá.

Felelős:Szili
Határidő:

Miklós polgármester

azonnal

)/
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 7/2016.(V.06.) számú önkormányzati
rendelettel módosított 4/2016. (111.01.) számú önkormányzat rendeletének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő -testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1.§
1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését
383 .888 e Ft bevétellel
383.888 e Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 262.495 e Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

119.447 e Ft
31.860 e Ft
100.337 e Ft
10.851 e Ft

b.) Támogatások

18.663 e Ft

c.) A felhalmozási célú kiadások 53.932 e Ft
- Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás

10.674 e Ft
36.727 e Ft
6.531 e Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 3.910 e Ft-ban állapítja meg.
e.)A képviselő-testület a kölcsön törlesztést 1.022 e Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a

képviselő-testület

43.866 e Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartalmazza.

3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a
A

következő

rendelkezés lép

Képviselő-testület

a 2016. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási ,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

előirányzatait

4.§
következő

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a

rendelkezés lép

A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.910 e Ft-ban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.

5.§
következő

1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a

rendelkezés lép

A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

1.) A költségvetési rendelet 13 . §-a

következő

2.) ponttal egészül ki

2.) A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a Képviselő
testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja át.

Záró rendelkezések
7.§
(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

E rendelet kihirdetéséről ajegy7Jí go@e'
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A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2016. szeptember 20.
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő
testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet
1. melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Onkormányzata

Alcím száma és neve
1.) Lovasberényi Polgármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos Ovoda és Konyha
3.) Lovasberény Közséq Onkormánvzata

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselötestülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet
2. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege

1
2
3
4
5
6
7
8

Eredeti e .i. Mód. e.i.
Bevételek
Működési célú támogatások AH-n belül
154180
157889
Felhalmozási célú támogatások AH-n belül
10000
17822
Közhatalmi bevételek
56700
56700
Működési bevételek
47548
47813
Felhalmozási bevételek
150
150
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
4178
7822
Finanszírozási bevételek
44750
99336
Bevételek
321150
383888
Finanszírozás működésre
119359
119747
Finanszírozás felhalmozási célra
1750
2050
Főösszesen
442259
505685

Kiadások
1 Személyi juttatássok
2 Munkaadókat terhelő járulékok
3 Dologi kiadások
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 Egyéb működési kiadások
6 Beruházások
7 Felújítások
8 Egyéb felhalmozás
9 Finanszírozás
Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

(ezer Ft-ban)

Eredeti e.i. Mód. e.i.

117481
31299
92764
10683
18946
36427
10200
3350
321150
119359
1750
442259

119447
31860
100337
10851
23595
36727
10674
6531
43866
383888
119747
2050
505685

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet
3a. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Ovoda
Megnevezés

Eredeti e. i.
Nem kötelező

Kötelező

1
2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Hivatal
Módosított e.i.
Nem kötelező

Kötelező

Eredeti e.i.
Nem kötelező

Kötelező

Módosított e.i.
Nem köte lező

Kötelező

594

0

0

0

0

0

0

594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0
27020

2500
29520

0

0

78343
550

108413

0
27041

3972
31013

0

300

0

0

1150
1450

0

78322
850

0

110185

300

41016
1200

0

43666

300
1

2466
3361

0

0

41425
1200

0

45986

0

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2016.(IX.20.) önkormányzati rendelet
3a. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

Megnevezés
Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
1 Működési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
2 Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díj
Helyi adók
3 Közhatalmi bevételek
4 Működési bevételek
5 Felhalmozási bevételek
6 Működési célú átvett pénzeszközök
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8 Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Onkormányzat
Eredeti e.i.
Módosított e.i
Kötelező
Nem kötelezö Kötelező Nem kötelező
60895
60895
49842
49842
25508
25508
3059
3059
880
14876
154180
10000
10000
6500
49900
56400
19728
150

0
0

.

0
800

17111
157295
17822
17822
6500
49900
56400
19971
150

0
0

0
800

7822
41100
289380

800

348714

800

289380

800

348714

800

4178
92898

Osszesen
Eredeti e. i.
Nem kötelező
60895
0
49842
0
25508
0
3059
0
0
0
0
0
14876
0

Kötelező

154180
10000
10000
6500
300
49900
56700
46748
150
0
7822
44750
320350
119359
1750
441459

0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
800
800

Módosított e .i.
Nem kötelező
60895
0
49842
0
25508
0
3059
0
880
0
0
0
17705
0
157889
0
17822
0
17822
0
6500
0
300
0
49900
0
56700
0
47013
800
150
0
0
0
4178
0
99336
0
383088
800
119747
0
2050
0
504885
800

Kötelező

Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete

10/2016.(IX.20.)
önkormányzati
rendelet
3b. melléklet
Az önkormányzat 2016. évi kiadásai
ezer Ft-ban
Sor
szám

Megnevezés
Kötelező

feladat

1

Személyi juttatások

2

Munkaadói járulékok

3

Dologi kiadások

4

juttatásai

5

kiadások

6

Beruházások

7

Felújítások

8

Egyéb felhalm.

9

Finanszírozás

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Hivatal

Óvoda

Összesen

Eredeti e.i.

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Eredeti e.i.
Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

Önkormányzat
Módosított e.i.

Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

Eredeti e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Módosított e.i.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

KIADÁSOK ÖSSZESEN

117481
31299
91752
7153
18946
36427
10200
3350
0
316608

0
0
1012
3530
0
0
0
0
0
4542

379346

4542

Finanszírozás működésre

119359

0

119747

0

119359

119747

1750

0

2050

0

1750

2050

437717

4542

501143

4542

Finansz írozás
felhalmozási célra

FŐÖSSZESEN

119447

55901

56137

23108

23875

38472

31860

15299

15363

6728

6965

9272

36663

37835

12330

13432

42759

1012

7153

3530

23595

300

300

18646

36727

1000

1000

35427

35727

10200

10674

99325

1012

7321

3530

10674
6531

550

414

200

850

Önként
vállalt
feladat

39435
9532
48058

1012

7321

3530

23295

2600

5267
43866

43866
108413

108413

0

0

110185

110185

0

0

43666

43666

0

0

45986

45986

0

0

164529

285638

4542

4542

223175

344972

4542

4542

Lovasberény Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete

10/2016.(IX.20.)
önkormányzati rendelet
4. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadásai

/ezer Ft-ban/
Felújítás
Onkormányzat

Ovoda hátsó ajtó csere
Lenke galéria
Szolgálati lakások felújítás
Osszesen

Felújítás összesen

Beruházás
Hivatal
Onkormányzat

Rendezési terv
Osszesen
Funkció kiváltás
Ivóvíz saját forrás
Jótállási biztosíték
Osszesen

Beruházás összesen

Egyéb felhalmozás
óvoda

Ovoda kisértékü eszköz
lóvoda laptop, szoftver, hálózati adattároló
Konyha kisértékü eszköz
Osszesen
Hivatal
Hivatal kisértékü eszköz
Hálózati adattároló
Osszesen
Gépészeti berendezés (kazánok)
Önkormányzat
Város és község gazd . kisértékü eszköz
Ford Transit vásárlás
Védőnő Babydop
Könyvtár kisértékü eszköz
Müv.ház kisértékü eszköz
Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

Eredeti e.i Mód. e.i.
200
200
10000
10000
474
0
10200
10674
10200
10674

1000
1000
22134
11448
1845
35427
36427

1000
1000
22434
11448
1845
35727
36727

100
150
300
550
200
0
200
2000
200
0
100
150
150
2600
3350

100
450
300
850
200
214
414
2000
200
2667
100
150
150
5267
6531

49977

53932

Lovasberény
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete

10/2016.(IX.20.)
önkormányzati
rendelet
S.melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

1
2
3

FELADAT/CÉL
általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

Eredeti e.i.

Módosított e.i,.
800

3 910

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ
Képviselő

testület

Lovasberény Község
Önkormányzata Képviselő
testülete
10/2016.(IX.20 .)
önkormányzati rendelet

Támogatások

6. melléklet

ÁH-n belül pénzátadás

ezer Ft-ban

Eredeti e.i. Mód. e.i.
Onkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családsegítő ,

5308
20
5288
747
150
597
6055

5308
20
5288
747
150
597
6055

Osszesen

300
300

300
300

ÁH-n belül

6355

6355

Humán
- Házi segítségnyújtás
- CsaládseQítő
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérséQi alap
- orvosi üovelet
Osszesen
Rendőrség

ÁH-n kívül pénzátadás
Eredeti e.i
Onkormányzat

Mód. e.i.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
MeQyei PolQárvédelmi EQyesület
HulladékQazdálkodás
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfejl . Köz.
Völovvidék Közösség
Berény utónevű település hozz. jár.
EQyház
Osszesen

41
30
10
300
54
200
55
0
10080
10770

41
30
10
300
54
200
55
10080
10836

ÁH-n kívül

10770

10836

Összesen:

17125

17191

66

