JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 27.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

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

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

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

javasolja Dr. Koncz László

Farkasné Szoboszlai Aranka

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesftőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt

személyekkel kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10112018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

önkormányzata

Dr. Koncz László

Képviselő-testülete

jegyzőt, jegyzőkönyv

Farkasné Szoboszlai Aranka képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

nyílt

ülésén

hiteJesítönek
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Szili Miklós polgármester: Ismerteti a nyílt illés napirendi pontjait. Javasolja napirendre
felvenni és megtárgyalni az alábbiakat:
költségvetési rendelet módosítása
közbeszerzési terv elfogadása
-

közbeszerzési szabályzat elfogadása

-

Verebbel kötött fogászati alapellátás megállapodás módosítása,

-

közszolgáltatási

szerződés

felmondásának megtárgyalása

Czyráky Közalapítvány végelszámolásának lezárása
-

Idősek otthonába történő

elhelyezési kérelem megtárgyalása

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

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2018.(IX. 27.) számú

HATÁROZATA
nyílt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-tesrtUete 2018. szeptember 27-ei
nyílt ülésén napirendjét az alábbi ak szerint fogadja el:

1. Költségvetési rendelet módosítása
2. Feltételes közbeszerzés megindítása

3. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
4. Közbeszerzési szabályzat elfogadása

5. 0128/2 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének módosítása
6. Közterület elnevezése
7. Közrend és Közbiztonságról szóló beszámoló elfogadása

8. Borsa Hungarica ösztöndíj pályázat
9. B3 Takarék kérelme mobil fiók telepítésére
10. DIGI mobilszolgáltató kérelmének megtárgyalása

11. Verebbel kötött fogászati alapellátás megállapodás módosítása
12. Közszolgáltatási szerződés felmondásának megtárgyalása
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13. Cziráky Közalapítvány végelszámolásának lezárása
14. Polgármesteri tájékoztató

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Költségvetési rendelet módosítása

/ az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az

előterjesztést

megtárgyalta és a rendelet elfogadását javasolja.
Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési
rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Lovasberény Kö7.Ség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(X.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2/2018. (11.28.) számú 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
/A rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza./

2. Feltételes közbeszerzés megindítása
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a két TOP-os pályázatra, az orvosi

rendelő

és a

sportcsarnok energetikai fejlesztésére összesen 96.000.000- Ft összeget nyert az
önkormányzat. Az

előzetes

kalkuláció szerint ez az összeg azonban a beruházás

megvalósítására nem

elegendő ,

20 millió körüli összeg hiányzik, amit valószínű csak hitelből

tud az önkormányzat pótolni. A feltételes közbeszerzés elindításával pontos információt
kapunk a beruházás összegéről, és akkor dönthet úgy az önkormányzat, hogy visszalép, vagy
csak az egyik fejlesztést valósítja meg. Javasolja a feltételes közbeszerzés megindítását, és az
ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi ajánlattevő vállalkozásoknak:
PLE Group Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 72.), VAR BAU 8000 Kft (8000
Székesfehérvár, Pozsonyi út 126/a), SHS Építőipari Kft (8000 Székesfehérvár, Szárcsa u.
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13.), Gázmodul-Weisz Kft (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.),

Szegletkő

Generál Kft

(1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a)

A Képviselő-testület egyetért a polgármesterrel

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a feltételes közbeszerzés
megindításával és az ajánlattételi felhívás a javasolt vállalkozások részére

történő

megküldésével, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képvis elő-testület

nyilt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
103/2018. (IX. 27.) számú
HATÁROZATA
Feltételes közbeszerzés elindításáról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Orvosi

rendelő

éptiletének energetikai fejlesztése Lovasberényben"

című

TOP-

3.2.1 -15-FEl -20 16-000027 és az ,,Épületenergetikai fejlesztések Lovasberény
településen"

című

TOP-3.2.1-15-FEl-2016-00028

elnyert

pályázatok

megvalósítására egy eljárásban feltételes közbeszerzést indít.
A

Képvisel-testület

az

ajánlattételi

felhívást

az

alábbi

ajánlattevő

vállalkozásoknak küJdi meg:
PLE Group Kft (1025 Budapest, Szépvölgyi út 72)
VAR-BAU 8000 K:ft (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 126/a)
SHS Építőipari Kft (8000 Székesfehérvár Szárcsa u. 13.)
Gázmodul~Wei sz
Szegletkő

Kft (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 215.)

Generál Kft (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a

Felkéri a polgármestert az eljárás megindításához szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal
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3. 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester:

Elmondj~

hogy a közbeszerzés elindításával a beterjesztett

közbeszerzési tervet is el kellene fogadnia a testületnek, ami a két TOP-os pályázatra
vonatkozik.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett közbeszerzési tervet
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény K~ég Önkormányzata Képviselő·testület
104/2018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
Közbeszerzési terv elfogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező

közbeszerzési tervet jóváhagyólag elfogadja.

Felkéri a polgármestert a közbeszerzési terv közzétételével kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

4. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
/a szabályzatot a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

E lmondja, hogy jogszabályi változások miatt új közbeszerzési

szabályzat készült. Javasolja elfogadását a korábbi szabályzat hatályon kívül helyezésével
együtt.
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Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki jóváhagyólag elfogadja a Lovasberény
Község Közbeszerzési Szabályzatát, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület

10512018. (IX. 27.) számú
HATÁROZATA
Lovasberény Község Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő·testülete a határozat mellékletét
képező

Lovasberény Község Közbeszerzési Szabályzatát megtárgyalta és azt

jóváhagyólag elfogadta.
Hatályon kívül helyezi a Lovasberény Község Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról szóló 72/2013. 0f. 02.) számú határozatát
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

5. 0128/2 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének módosítása
I a módosítás iránti kérelmet és a módosított

szerződést

a j egyzőkönyv 5. számú

melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a naperőmű beruházáshoz az önkormányzat
kétszer 12.500 m2-t adott bérbe a beruházóknak. Azonban a bérlők nagyobb területet kétszer
14.361 m2-t szeretnének bérbe venni és ennek megfelelően módosítani a bérleti
szerződéseket.

A jegyző úr elkészítette a szerződés módosításokat, e szerint változik bérleti

díj fizetendő összege is a terület növelésével évi 574.440,- Ft·ra. javasolja a bérleti
szerződések

módosításának elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a j egyző úr által beterjesztett
bérleti szerződések módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
106/2018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
Ingatlan bérleti szerződés módosítása
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SOL
EVO INVEST Kft-vel és a SOL MEGA INVEST Kft-vel 2018. 04. 12. napján
kötött bérleti szerzödést a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal

módosítja.
Felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

6. Közterület elnevezése

I az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés a 0100 számú utat Tőkefóld
alsó

dűlőnek

a 7074 számú utat pedig

Tőkeföld felső dűlőnek

javasolja elnevezni. A

javaslattal egyetért.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a 0100 számú út
alsó

dűlő

és a 7074 számú út Tökeföld

felső dűlő

Tőkeföld

elnevezésével, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
107/2018.(IX.27.) számú

HATÁROZATA
közterületek elnevezésről
Lovasberény Község Képviselő-testülete a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás
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szabályairól szóló 11/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (l) bekezdése alapján

úgy határoz, hogy a Lovasberény, 0100 számú utat Tőkeföld alsó dűlőnek,
a 7074 számú utat Tőkefüld felső

dűlőnek ne\'ezi

el.

Felkéri az Önkonnányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Dr. Koncz László jegyző
Határidő: azonnal

7. Közrend és közbiztonságról szóló beszámoló elfogadása
/ a beszámolót a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a közrend és közbiztonságról szóló beszámolót.
Javasolja elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a közrend és közbiztonságról
szóló beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
108/2018. (IX. 27.) számú
HATÁROZATA
Lovasberény község közrendjének és közbiztonságának 2017. évi helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovasberény község
közrendjének és közbiztonságának 2017. évi

helyzetéről

jóváhagyólag elfogadja

Felelős:

Szili Miklós polgánnester,

Határidő:

azonnal

8. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

szóló beszámolót
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Szili Miklós polgármester: Javasolja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 2019.
évi fordulójához az önkormányzat, ugyanúgy ahogy a korábbi években most is
csatlakozzon.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázathoz történő csatlakozással, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
109/2018. (IX.27.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 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

Önkonnányzati

Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
Az önkonnányzat a
kezdő

fiatalok

felsőoktatási

részére

hallgatók számára, valamint a

kiírandó

Bursa

Hungarica

felsőoktatási

Felsőoktatási

tanulmányokat
Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2019. 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 Feltételelrnek megfelelően jár el.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kidolgozott Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi
illetve

felsőoktatási

felsőoktatási

hallgatók („A"

típusű

pályázat),

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

pályázatok kiírási határideje: 2018. október 5.
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgánnestert,
hogy a szükséges okiratokat írja alá.
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Felelős:Szili

Határidő:

Miklós polgánnester

azonnal

9. B3 takarék kérelme mobil fiók telepítésére
/a kérelmet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a B3 Takarék mobil bankfiókot szeretne
üzemeltetni heti egy alkalommal Lovasberényben és az ehhez szükséges technikai

feltételek biztosítását kéri az önkonnányzattól. Ezek a

következők:

parkolási

lehetőség

önkormányzati épület közelében, áram és szociális helység, valamint mobil kapcsolat
biztosítása, helyi média igénybe vétele. Úgy véli a Művelődési Ház parkolójában ezeket a
technikai feltételeket az önkormányzat biztosítani tudná. Javasolja, hogy járuljon hozzá a
testület a mobil bankfiók működéséhez biztosítva a felsorolt technikai feltételeket.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a B3 Takarék
mobil

bankfiókot üzemeltessen heti

egy

alkalommal

Lovasberényben,

és

az

üzemeltetéshez a teclmikai feltételeket az önkonnányzat biztosítsa, kézfelemeléssel

szavazzon.
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
110/2018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
B3 Takarék Mobil Bankfiók üzemeltetéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a

B3 Takarék Lovasberény községben heti

egy alak.lommal önkonnányzati

területen Mobil Bankfiókot ilzeme1tesse.

A Mobil Bank helyszínéül a Művelődési Ház parkolóját jelöli ki, ahol biztosítja a
szükséges áramforrást, szociális helységet, és a mobil kapcsolatot.
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:

Szili Miklós polgánnester,

Határidő:

azonnal

10. DIGI mobilszolgáltató kérelmének megtárgyalása

I a kérelmet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft igénybe
kívánja venni víztornyot antennáinak tartószerkezeteként hosszú távú bérleti konstrukció
keretében. A tornyot már többen is bérlik, ezért a
szerződés

megkötése

előtt

jegyző

szeretné megvizsgálni, hogy a

jogát nem sérti e, illetve kell e hozzájárulást is beszerezni

úr jelezte, hogy a bérleti

szerződés
tőlük.

más

bérlő

szerzett

Javasolja, hogy ennek

tisztázásáig a testület a következő ülésre halassza a döntést.

A testület egyetért a polgármesterrel.

11. Verebbel kötött fogászati alapellátás módosítása
/a módosítást a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy Vereb polgánnesterével egyeztetett az éves
hozzájárulás mértékének
kezelőegységet

ezért Vereb

megemeléséről,

tekintettel arra, hogy az új fogászati

Lovasberény vásárolta meg, biztosítva az alapellátást Vereb számára is,

2019-től

az évi 120.000,- Ft hozzájárulást megemeli 220.000,- Ft-ra. A

megáHapodás módosítása ezt tartalmazza. Javasolja elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel. aki egyetért V erebbel kötött
megállapodás beterjesztés szerinti módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta

meg
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
111/2018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
Verebbel kötött megállapodás módosításáról
Lovasberény Község Önkonnányz.ata Képviselő-testülete a Vereb községgel
2016. június 24. napján fogászati alapellátás biztosítására kötött megállapodást a
határozat mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja.
Felkéri a polgármeste1t a módosító okirat aláírására.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester,

Határidő:

azonnal

12. Közszolgáltatási szerződés felmondásának megtárgyalása
/a felmondást a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a LIQUID-PORTER Kft bejelentette, hogy
a

nem

közművel

összegyűjtött

háztartási

szennyvíz

begyűjtésére

vonatkozó

közszolgáltatási szerződést október 1. napjával felmondja. A szerződést felmondani
azonban csak hat hónapra lehet és addig is el kell látni a közszolgáltatást. A feJmondási
idő

alatt elő kell készíteni és megpályáztatni az új közszolgáltató kiválasztását. Javasolja,

hogy a testület a felmondást a felmondási idő figyelembe vételével fogadja el, azaz 2019.
március 20. napjával, azzal, hogy a Liquid Porter Kft. eddig az időpontig köteles a
közszolgáltatást a szerződésben foglaltak szerint ellátni.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a Liquid Porter Kft.
felmondását, azzal, hogy a hat hónapos felmondási ideig köteles ellátni a közszolgáltatást
a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, kézfelemeléssel sz.avazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
112/2018. (IX. 27.) számú
HATÁROZATA
Közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete a LIQUID-PORTER

Kft által 2018. szeptember 20. napján benyújtott, a nem
háztartási szennyvíz
közszolgáltatási

begyűjtésére

szerződés

közművel összegyűjtött

vonatkozó 2014. március 19. napján kötött

felmondását, a felmondási idö figyelembe vételével

2019. március 20. napjával fogadja el. A LIQUID-PORTER K:ft a fehnondási
lejártáig köteles a közszolgáltatást a
Felkéri a polgármestert és a

szerződésben

jegyzőt

idő

foglaltak szerint ellátni.

az új közszolgáltató kiválasztásához

szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

2019. március 20.

13. Cziráky Közalapítvány végelszámolásának lezárása

la bizonylatot a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

végelszámolása végre

Elmondja, hogy a végelszámoló jelzése szerint a közalapítvány

befej eződni

kifizetni és az alapítvány

látszik. Egy 3000.- Ft

megszűnik.

összegű

hátralékot kell már csak

Az összeget már kifizette a végelszámoló a benyújtott

bizonylat szerint. Javasolja a kifizetés engedélyezését.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a 3000,- Ft összegű hátralék kifizetésével
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képvíselö-testület

112/2018. (IX. 27.) számú

HATÁROZATA
Végelszámolás alatt álló Cziráky Közalapítvány késedelmi pótfékának kifizetéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a végelszámolás alatt lévő

Cziráky Közalapítvány 3.000,- Ft

összegű

késedelmi pótlékának a végelszámoló Dr.

Balogh Emese ügyvéd általi kifizetését jóváhagyja és elrendeli a 3.000,- Ft megtéritését
végelszámoló részére
Felkéri a polgármestert a szükséges Intézkedés megtételére.
Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

14. Idősek otthonába történő elhelyezési kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja. hogy kérelem érkezett az önkonnányzathoz egy
idős

lovasberényi lakos megsegítésére, aki jelenleg kórházban van, krónikus osztályon és

állandó gondozást igényel. Sajnos tovább már nem tudnak helyet biztosítani neki ott,
ezért szociális otthonban kellene elhelyezru. A nyugdíja erre nem

elegendő.

Kéri az

önkormányzat segítségét. A polgármester elmondja, hogy az önkonnányzat úgy tud
segíteni, hogy rendkívüli települési támogatást ad és megpróbál olyan szociális otthont
találni ahol a nyugdíja elegendő a térítési díj kifizetésére.

A testület egyetért a polgármesterre].
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• Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 21,00 órakor.
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LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2018. szeptember 27.-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.
Napirendi pontok;

1.

Feltételes közbeszerzés megindításának megtárgyalása
Előadó :

2.

0128/2 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének módosítása
Előadó:

3.

Szili Miklós polgármester

DIGI mobilszolgáltató kérelmének megtárgyalása
Előadó :

7.

Szili Miklós polgármester

B3 Takarék kérelme mobil bankfiók telepítésére
Előadó :

6.

Szili Miklós polgármester

Közrend és közbiztonságról szóló beszámoló elfogadása
Előadó :

5.

Dr. Koncz László jegyző

Közterület elnevezése
Előadó :

4.

Szili Miklós polgármester

Szili Miklós polgármester

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Előadó: Szili Miklós polgármester

Zárt Ülés
1. Lovasberényi lakos támogatási kérelme
Lovasberény, 2018. szeptember21.

8093 Lovasberény, Kossu1h L u. 62. TeVlax:(22)45&-024 ;
szili.miklos@lovasberenv.datatrans.hu
www.lovasbereny.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé, az augusztusig történt törvényi,
rendeleti illetve testületi határozatok alapján, a következők miatt, melynek összegét külön
táblázat mutatja:

Polgármesteri Hivatal:
Bevétel:
A 2017. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.
A 2018. évi Országgyűlési választásokra leutalt összeg.
A szerverben villámcsapás miatt tönkre ment alkatrészre biztosító kártérítése.
2017. 05.31-ig fel nem használt SZÉPkártya visszautalás.
Intézményi finanszírozás.
Kiadás:
Augusztusig leutalt bér kompenzáció, a választásokra kapott bér jellegű kiadások növelése,
járulékaival együtt.
Dologi kiadásban a maradvány és a választási pénz felhasználása.
Testületi határozat alapján ASP-hez informatikai eszköz beszerzése.

Óvoda:
Bevétel:
A 201 7. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.
Új ságpapír hulladék elszállítás bevétele.
Intézményi finanszírozás.
Kiadás:
Augusztusig leutalt bér kompenzáció bér jelJegű kiadások növelése, járulékaival együtt.
Dologi kiadásban a maradvány és a hulladék elszállítási pénz felhasználása.
Önkormányzat:
Bevétel:
Augusztusig leutalt bér kompenzáció .
ASP bér támogatás
A 2017. évi szociális tűzifához kiegészítő támogatás.
A 2017. évi pénzmaradvány maradék összegének beemelése.
Kiadás:
A 2017. évi zárszámadásban amegadott feladatokra el nem költött normatíva.
Augusztusig leutalt bér kompenzáció és az ASP bér jellegű kiadások növelése, járulékaival
együtt.
A 2017. évi szociális tűzifasegély.
Dologi kiadások megemelése az utak karbantartására.
Fogorvosiszékre felvett hitel kamata.
Kastély park rendezése.
Javíthatatlanság miatt új fűkasza vásárlása.
Kárpátaljai gyermekek üdültetésére és az Öregek Otthonának. támogatás.
Intézményi finanszírozás.
Tartalék csökkentése.

Átcsoportosítás:
Utakra dologi kiadásból az utak felújítására.
Fejérvíz beruházásból a Fejérvíz felújítására
A Diósi gödör kitisztításával kapcsolatban
átcsoportosítása:
Diósi gödör számla rendezés
Kft tagi kölcsön biztosítása
pályázati önrész óvoda
T.E. Sport támogatása
helyi tűzoltók támogatása
tartalékba helyezés,

betervezett

teljes

összegű

támogatás

2018. évi 1. módosítás
Polgármesteri Hivatal
bevétel
maradvány
választás
kártérítás villámcsapá$ miatt
SZÉP kártya visszautalás
..

finanszírozás
ősszesen

423116
967096
51258

2177
894414
2338061

kiadás
kompenzáció
választási jutalom
választási megbízási díjak
választási reprezentáció
járulékok
dologi kiadás
ASP informatika eszköz beszerzés
ősszesen

190669
85000
605000
80000
197180

460212
720000
2338061

óvoda
bevétel
egyéb bevétel
maradvány
finanszfrozás

153928

Összesen

559172

kiadás
kompenzáció
járulék
dologi kiadás

128810
25118
405244

Összesen

559172

49600
355644

Önkormányzat

bevétel
kompenzáció
ASP bér támogatás
szociális tűzifa
maradvány

Összesen
kiadás
2017. évi visszafizetés
ASP személyi juttatás
kompenzáció
járulékok
szociális tűzifa
dologi kiadás utak
fűkasza vásárlás
Kastály park rendezése
hitel kamat
gyermek üdültetés támogatása
idősek otthona támogatás

580562
294000
355600
3405286
4635448

3418192
273361
166347
53077
355600
800000
261000

272000

100000
50000

50000

2018. évi 1. módosltás
int~zmény finanszírozás

tartalék

összesen

1048342
-2212471
4635448

Átcsoportosftás Önkormányzatnál
dologi kiadás utak
felújítás utak
fejérvíz beruházás
fejérvíz felújítás
pályázati önrész óvoda
T.E. Sport támogatása
T.E. Sport támogatása
helyi tazoltóság támogatás
Diósi gödör tagikölcsön
Diósi gödör számla rendezés
Diósi gödör támogatás
tartalék

-3225800

3225800
-5080000
5080000
1454474

450000
668000
400000
628000
6350000

-10160000
209526
0

Lovasberény Község Önkornuínyzata Képviselő-testületének
•.. ./2018.(..••) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2/2018. (Il.28.) számú 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Lovasberény Község önkonnányzata 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
Öllkonnányzat 2018. 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 Önkonnányz.at 2018. évi költségvetését
1.359.979.339 Ft bevétellel
1.359.979.339 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 251.951.299 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

b.) Támogatások

134.953.187 Ft
27.088.375 Ft
97.483.965 Ft
14.723.600 Ft
23.925.000 Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 68.713.919 Ft
- Felújítási kiadások
117.377.274 Ft
927.031.000 Ft
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás
7 .840.000 Ft
d.) A képviselő-testület a tartalékot 178.055 Ft·ban állapítja meg.
e.)A képviselő·testület a visszafizetési kötelezettséget 3 .418.192 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.960.691 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 2018. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelöirányzatait a 4. számú melléklet állapítja meg.

4.§
1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkonnányzat általános tartalékát 178.055 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, összege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint állapítja meg

Záró rendelkezések
6.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Lovasberény, 2018.szeptember 20.

jegyző

polgánnester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2018 ... „

. . „„.

„ . „ .••

j egyző

1. számú melléklet

20 18/ ... (). számú rendelet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve
1.) Lovasberényi PolQármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos ó voda és Konyha
3.) Lovasberény Közséo Önkormányzata

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege

1

2
3
4

5
6
7
8

Bevételek
MOködési célú támogatások AH-n belül
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszlrozási bevételek
Bevételek
Finanszlrozás működésre

eredeti e.i

módosított ei.

154 287 020

156 484 278

1

906 173 531
60 300 449
51 174 OOO

906 173 531
60 300449
51277035

2

3
4

5
6
7

181 560 OOO

Finanszírozás felhalmozási célra

185 744 046
1353 495 OOO 1359979 339
130 703 342
130 375 OOO
1 120 OOO
400 OOO

Főösszesen

1484 270 OOO 1 491802681

8
9

Kiadások
Személyi iuttatássok
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozás
Finanszírozás
Kiadások
Finanszlrozás müködésre
Finanszírozás felhalmozási célra

Föösszesen

2018/... (). számú rendelet

eredeti e.i
módosltott ei.
133 424 OOO
134.953 187
26 813 OOO
27 088 375
92 322 309
97 483 965
14 368 OOO
14 723 600
27 521 247
34 020 OOO
932 111 OOO 927 031 OOO
107 617 OOO
117 377 274
6 859 OOO
7 840 OOO
5 960 691
5 960691
1353495 OOO 1359979 339

130 375 OOO

400 OOO

130 703 342
1 120 OOO

1484270 OOO 1 491802681

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi bevételei
2018/ ... (). számú rendelet

Megnevezés

1
2

3
4
5
6

7
8

Helyi önkorm . működésének általános támoQatása
Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoqatása
Tel.önkorm. szociális és qyermekióléti fel. támoqatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoqatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kíeQészitö támoqatásai
Eavéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
MOködésl célú támogatások AH-n belülről
Eavéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH·n belülrc51
Atenqedett adók
IQaZQatási díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Müködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Mük6dési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszlrozás működésre
f inanszírozás felhalmozási célra
F6összesen

ó voda
eredeti e.i
módosított ei.
Kötelezö
~m kötele
Kötelezö
Nem kötelezi

Hivatal
eredeti e.i
módosított ei.
Kötelező
em kötele.
Kötelező
Nem kötelezö

967096

0

0

0

0

0

0

967 096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 OOO

0
31 834 OOO

1 500 OOO
33 334 OOO
89 311 OOO
300 OOO
122 945 OOO

0

0

0

300 OOO

300 OOO

0

300 OOO
53435

0

3 243 647
41238414
820 OOO

0

0

45 302 061

0

31883600

1855644
0

33 739 244
89 464 928
300 OOO

0

0

123 504172

0

1500 OOO
1 800 OOO
41 064 OOO
100 OOO
42 964000

0

1 923 116

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés

1
2

3

4
5

6
7

8

Helyi önkonn. müködésének általános támoaatása
Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoaatása
Tel.önkorm. szociális és avermekjóléti fel. támoaatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoaatása
Működési célú központositott e löiránvzatok
Helyi önkormánvzatok kieaészitö támoqatásal
EQYéb működ és i célú tám . bevételei A H-n belül
MOködési célú támogatások AH-n belülről
Eavéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú Uimogatások AH-n belülröl
Atengedett adók
Igazgatási d ij
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működést bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett p énzeszközök
Finanszirozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás mQködésre
Finanszírozás felhalmozási célra
F6összesen

önkormányzat
eredeti e.i
módosított ei.
'.lem kötelezi
Kötelezö
=m kötele
Kötelezö

64 903 578
48685 733
26 301 809

64 903 578
48 685 733
26 301 809

3 254 900

3 254 900

11 141 OOO
154 287 020

0

906173 531
906173 531

Kőtelez6

em kotele„
64903 578
0
48 685 733
0
26 301 809
3 254900

0
0
0

módosrtott ei.
Kötelezö
Nem kötelezö
64 903578
0
48 685 733
0
26 301809
0
3 254900
0
1230162
0

1 230 162

0
0

0

0

11141 OOO

11141 OOO

0

154 287020
906173531
906173 531
7600 OOO
800449
51900000
60 300449
50318 OOO
0
0
0
181560 OOO
1352 639000
130375000
400000
1483414000

0
0
0

12 108 096
156 484 278
906173 531
906173 531
7 600 OOO
800 449
51 900 OOO
60 300 449
50 570 035

155 517182

0

906 173 531
0

Osszesen
eredeti e.l

906173 531

7 600 OOO
500 449
51900 OOO

7 600 OOO
500449
51 900 OOO

0
60 000449
18 484000 700 OOO

60 000449
18 633 OOO

0

0
707000

178 560 OOO
181965286
1317505 OOO 700 OOO 1322 289448

707000

1317505 OOO 700000 1322 289448

707000

0

0
0
0
700000
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
707 OOO
0
0

0

0

0
0
700000

0

0

185 744 046
1359272 339
130 703 342
1120 OOO
1 491095681

0
707 OOO
0

700000

0
707 OOO

3b.számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

Sor

szá

Megnevezés

m

Összesen
eredetle.i
Kőtetez6

feladat

1

2

Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok

Önként
vállalt
feladat

Hivatal

Óvoda
eredeti e.i

módosított ei.
Kötelez.6
Önként
feladat
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

módositott el.

Kötelezó

Önként
vállalt
feladat

feladat

eredeti e.i
Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

Önkormányzat
módosltott ei.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Önként
vállalt
feladat

eredeti e.i
Kötalezc5
Önként
feladat
vállalt
feladat

133424 OOO

0

134 953 187

0

67 302 OOO

67 430810

26813000

0

27 088 375

0

13 828 OOO

13 853118

5455 OOO

s 652 180

7 530 OOO

41920244

10 201 OOO

10661 212

39728309

27 208000

28168 669

38 91 4 OOO

módosított ei.
Kötelező

feladat

39 353 708
7 583077

3

Dologi kiadésok

4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb mQkOdési
kiadások

34 020000

0

27 521 247

0

34020000

27 521 247

Beruházésok

932 111 OOO

0

927 031 OOO

0

932111 OOO

927031 OOO

Felújftá.s ok

107 617 OOO

0

117 377 274

0

107 617 OOO

117 377 274

0

7 640 OOO

6459000

6720000

5960 691

5 000691

t 186 706 OOO

880 OOO 1190 293 106

5
6
7
8
9

Egyéb felhalm.
Fínanszfrozás
KIADASOK
ÖSSZESEN

91442 309

880000

96603965

880000

14 368000

0

14 723600

0

6859000

0

41 515 OOO

14 368 OOO

300000

300000

820 OOO

100 OOO

0

880000

44022 509

0

5 960691

f 352 615000

880000

1359099339

130375 OOO

0

130703 342

0

130 375 OOO

130703 342

400000

0

1120000

0

400 OOO

1120 OOO

1483390000

880000

1490922 881

1317481 OOO

880000 1322118448

0

123 504172

0

42 964000

0

45302 061

0

saoooo

14 723 600

5960691

880 OOO 122945000

Önként
vállalt
feladat

880000

Finanszírozás
működésre

Finanszirozés
felhalmozási célra
FÖÖSSZESEN

880 OOO 122 945 OOO

0

123 504172

0

42 964000

0

45 302061

0

880 OOO

4.számú melléklet

Az. önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai
2018/... (). számú rendelet

Felújítás

Onkormányzat

1

óvoda. Diósi út felúiítás

Utak felújítása
Ivóvíz felújítás
1ó voda konyha átalakítás
1ó voda oályázat önrész

Orvosi rendelö eneroetl"kai oalvázat
Sportcsarnok enernetikai oálvázat
Osszesen
Felújítás összesen

eredetie.i
módosított ei.
12 420 OOO
12 420 OOO
3 225 800
5080 OOO
1 800 OOO
1 800 OOO
1454474
23 334 OOO
23334 OOO
70 063 OOO
70063000
107 617 OOO 117 377 274
107 617 OOO 117 377 274

Beruházás

Onkormányzat

Szennw íz oálvázat
Ivóvíz saiát forrás

HtSZ
Jótállási biztosíték
Osszesen
Beruházás összesen

E:ave'b f:e fh a1mozás
ó voda

'óvoda kisértékű eszköz
Konyha kisértékü eszköz
Osszesen

Hivatal

Hivatal kisértékO eszköz
ASP informatika eszköz

Onkormányzat

FoQorvosi kezelőszék
Város és közséa Qazd. kisértékű eszköz
Városkörnyékí Alap törlesztés

Osszesen

Osszesen

Egyéb felhalmozás összesen

ÖSSZESEN

906174 OOO
16 091 OOO
8 001 OOO
1 845 OOO
932111 OOO
932 111 OOO

906174 OOO
11 011 OOO
8 001 OOO
1 845 OOO
927 031 OOO
927 031 OOO

100 OOO
200000
300 OOO
100 OOO

100 OOO
200000

100 OOO
4 966000
100000
1 393 OOO
6 459 OOO
6859 OOO

300 OOO
100 OOO
720 OOO
820 OOO
4966000
361 OOO
1 393 OOO

6 720 OOO
7 840000

1 046 587 OOO 1 052 248 274

•
5.számú m&lléklet

2018/... (}. számú rendelet
Az Önkormányzat 2018. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1

általános tartalék

2

céltartalék

államháztartási
3

tartalék

eredeti e.i

2 181 OOO

módosított ei.

AZ ÁTCSOPORTOSfTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

178 055 Képviselö testület

•

„
Támogatások

6. sz.ámű melléklet

2018/... (). számú rendelet

ÁH-n belül pénzátadás
eredeti e.i

Onkonnányzat

Családseg ítő, Humán

- Házi segítséonyújtás
- Családsegitö
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérségi alap
- orvosi üavelet
Osszesen

5 703 OOO

5 703 OOO

5 703 OOO

5 703 OOO

1 602 OOO

1 602 OOO

151 OOO
1 451 OOO
7 305 OOO

151 OOO
1 451 OOO
7 305 OOO

Osszesen

300 OOO
300 OOO

50000
300 OOO
350 OOO

ÁH-n belül

7 605 OOO

7 655 OOO

Gyermek üdültetés

Polgármesteri Hivatal

módosított ei.

Rendőrség

ÁH-n kívül pénzátadás
eredeti e.i

Onkormányzat

41 OOO

módosított ei.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Megyei Polgárvédelmi Egyesület
Hulladékgazdálkodás
Berény útó nevű települések
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfeil. Köz.
Diósi Gödör KFT
T.E. Sport
Tűzoltó Eavesület
Idősek Otthona
Eovház
Összesen

400 OOO
50 OOO
13 OOO OOO 13 OOO OOO
24 234 OOO 15 642 OOO

ÁH-n kívül

24 234 OOO 15 642 OOO

Összesen:

31 839 OOO

30 OOO

41 OOO
30000

10000

10000

300 OOO
27000

300 OOO
27000

54000
162 OOO
10 160 OOO

54000
162 OOO
0
1 568 OOO

450 OOO

23 297 OOO

Lovasberény Község Önkormányzat.a

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

2018. szeptember

1

Lovasberény Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Lovasberény Község Önkormányzata (8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.) ajánlatkérő
(továbbiakban: Ajánlatkérő) - a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása
átláthatóságának és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, valamint a verseny
tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 27. § foglalt kötelezettségének eleget téve, jelen szabályzatot
(továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
1. A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya

1.1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja, hogy a Kbt. 27. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza
ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, az önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba
bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálásának
rendjét.

1.2. Személyi hatály
Ajánlatkérő

a Kbt. 5. § (l) bekezdésének e) pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az ajánlatkérő dolgozóira, az ajánlatkérő nevében eljáró
személyekre, lebonyolító szervezetekre és mindazokra, akik a közbeszerzési eljárás
előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek:
Ajánlatkérő nevében eljáró személy: Polgármester
Döntéshozó: Képviselőtestület,
Bíráló Bizottság elnöke és tagjai,
külső tanácsadó(k) [így különösen a közbeszerzési tanácsadó, vagy a
közbeszerzési szaktanácsadó]
egyéb eljárásba bevont szeméJy(ek).

felelős

akkreditált

A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelése során, és az eljárás más
szakaszában, az eljárásban részt vevő személyeknek, szervezeteknek megfelelő közbeszerzés
tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezni.
1.3. Tárgyi hatály
Ezen Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a közbeszerzési eljárások
lefolytatása során.

1.4. Fogalomhasználat

2

előkészítése,

A szabályzatban használt - beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő - fogalmak,
kifejezések tartahna azonos a Kbt.-ben alkalmazott és a törvényértelmezö rendelkezéseiben
rögzített tartalommal.
2. A közbeszerzések tervezése, közzétételi kötelezettségek

2.1. Éves statisztikai összegezés
Figyelemmel a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint a 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet
40. §-ára az ajánlatkérő éves statisztikai összegezést készít, amelyet legkésőbb a tárgyévet
követő év május 31. napjáig tesz közzé a Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban.
KBA), illetve amennyiben a KBA-ban való közzététel nem lehetséges, úgy a saját honlapján.
Az éves statisztikai összegezés elkészítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzési ügyintéző
gyűjti össze és ez alapján a tárgyévet követő év május 15-ig elkészíti és jóváhagyás céljából a
képviselő-testület elé terjeszti az éves statisztikai összegezést. Az éves statisztikai összegezést
a képviselő-testület legkésőbb a tárgyévet követő év május 20-ig hagyja jóvá határozat
formájában, majd azt a tárgyévet követő év május 31. napjáig a közbeszerzési ügyintéző teszi
közzé a KBA-ban, illetve amennyiben a KBA-ban való közzététel nem lehetséges, úgy az
ajánlatkérő honlapján.

2.2 Közbeszerzési terv
Figyelemmel a Kbt. 42. § és 43. § (1) bekezdés a) pontjára, a 424/2017. (Xll. 19.) Korm.
rendelet 7. § (4) bekezdésére, valamint a 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet 37. §-ára az
ajánlatkérő költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készít a szabályzat 3. számú
mellékletének formai és tartalmi előírásai szerint az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi.
A közbeszerzési terv elkészítéséért a polgármester és a közbeszerzési ügyintéző felel. A
közbeszerzési tervhez pénzügyi-beruházási adatokat a PolgáJ.mesteri Hivatal vezetője
szolgáltat. A közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozatban fogadja el.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a képviselő-testület határoz.atban
dönt. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen
igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési
tervet a képviselő-testület határozattal módosítja.
Amennyiben a beszerzésnek a közbeszerzési tervben szereplő adataiban változás következik
be, a közbeszerzési tervet a képviselő-testület határozattal módosítja.
Ajánlatkérő

köteles a közbeszerzési tervet, illetve annak módosítását az elfogadást követően
haladéktalanul közzétenni az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban:

3

EKR). A közbeszerzési tenr és módosításának EKR.-ben
közbeszerzési ügyintéző köteles gondoskodni.

történő

közzétételéről

a

3. A közbeszerzési eljárások, lefolytatása, a közreműködők feladatai, felelősségi rend:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során törekszik arra, hogy a lehető
legszélesebb körben biztosítva legyen a verseny, továbbá hogy az eljárás során a lehető
legrövidebb időn belüJ sor kerülhessen a szerződés megkötésére. Mindezeket szem előtt tartva
kerülhet meghatározásra a lefolytatandó eljárás.
Az ajánlatkérő a beszerzése során a Kbt.-ben szabályozott bármely eljárást lefolytathatja,
amennyiben a törvényben maghatározott feltételek fennállnak.
3.1. A Döntéshozó

A Döntéshozó a jelen Szabályzat alapján hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával mást
megbízhat, de eljárás megindító döntést, és az eljárás eredményére vonatkozó döntést csak az
Döntéshozó hozhat, csak a Döntéshozó vállalhat kötelezettséget, kötheti meg a nyertes
ajánlattevővel a szerződést.
A Döntéshozó feladatai, melyek ellátásáért felelősséggel tartozik:

-

-

-

-

dönt az adott közbeszerzési eljárás megindításáról,
kijelöli a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeket, és meghatározza az
általuk biztosított szakértelmet vagy az eljárás során elvégzendő tevékenységet,
a Kbt. 113. §vagy 115. §-a szerinti esetben dönt a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre
felhívandó gazdasági szereplők személyéről közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező eljárásba bevont személyek véleményének kikérését követően,
nyilatkozik a közbeszerzési eljárás becsült értékéről (az egybeszánútási szabályokra is
figyelemmel), közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező eljárásba bevont
személyek véleményének kikérését követően,
nyilatkozik a rendelkezésre álló anyagi fedezetről, annak összegéről,
dönt a közbeszerzési eljárásba bevonandó tanácsadó (így különösen a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó) személyéről,
jóváhagyja az eljárást megindító fellúvás, és a dokwnentáció szövegét (a megfelelő
szakértelemmel rendelkező, eljárásba bevont személyek véleményének figyelembe
vételével) (A Döntéshozó felhatalmazása esetén (a megfelelő szakértelemmel rendelkező ,
eljárásba bevont személyek véleményének figyelembe vételével) az ajánlattételi felhívást
és a közbeszerzési dokumentumokat a polgármester is jóváhagyhatja.)
a Bírálóbizottság döntési javaslatának figyelembe vételével meghozza az eljárás során
szükséges közbenső döntéseket, valamint dönt az eljárás eredményéről,
jóváhagyja a közbeszerzési dokumentumok módosítását, valamint a közbeszerzési eljárás
visszavonását - a Bírálóbizottság állásfoglalása alapján, (A Döntéshozó felhatalmazása
esetén (a Bírálóbizottság állásfoglalása alapján) az ajánlattételi fellúvás és a közbeszerzési
dokumentumok módosítását, valamint a közbeszerzési eljárás visszavonását a
polgármester is jóváhagyhatja.)
jogorvoslati eljárás esetén - a Bírálóbizottság állásfoglalása alapján - jóváhagyja az
érdemi észrevételeket.
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A Döntéshozó vagy - a Döntéshozó felhatalmazása esetén - a Döntéshozó által az alábbi
feladatok elvégezésére felhataJmazott személy/szervezet feladatai, melyek ellátásáért a
Döntéshozó vagy az általa felhatalmazott személy/szervezet felelősséggel tartozik:
gondoskodik a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó iratok és dokumentumok naprakész
nyíl vántartásáról,
annak szükségessége esetén az illetékes szervezeti egység közreműködése útján az éves
statisztikai összegzés előkészítése és közzététele,
annak szükségessége esetén a közbeszerzési terv, illetve módosítása elkészítése és
közzététele,
gondoskodik a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek (ideértve a szerződés teljesítéséről
szóló tájékoztatót) a Közbeszerzési Értesítő, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapja felé
történő feladásához szükséges információknak. a közbeszerzési szak.értelemmel rendelkező
eljárásba bevont személyek részére történő azonnali szolgáltatásáról,
gondoskodik a közbeszerzési eljárás közérdekből nyilvános adatainak a KBA-ban, EKRben, Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus szerződéstárban (a
továbbiakban: Core) vagy a honlapon való közzétételéről a Kbt. és egyéb jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően,
jóváhagyja a kiegészítő tájékoztatás iránti kérdésekre adott tájékoztatást, az előzetes
vitarendezési kérelmre adott ajánlatkérői választ - a Bírálóbizottság állásfoglalása alapján
jogorvoslati eljárás esetén gondoskodik az iratoknak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz
való azonnali továbbításáról,
a közbeszerzési dokumentumok dokumentálása, őrzése.
A Döntéshozó a közbeszerzési eljárásban részt vevő személyeket az alábbi szempontok
figyelembe vételével jelöli ki:
az eljárásban vegyen részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, a felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok elkészítésében, valamint az ajánlatok értékelésében és az
eljárás más szakaszában jogi, közbeszerzés tárgya szerinti, pénzügyi és közbeszerzési
szakértelemmel rendelkező személy,
építési beruházás esetén a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása egyben
feleljen meg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt követelménynek,
egy személy több szakértelemmel is rendelkezhet.
3.2. Bírálóbizottság

A Döntéshozó a közbeszerzési eljárások megjndítását megelőzően legalább három föböJ álló
Bírálóbizottságot hoz létre, kijelölve annak elnökét és tagjait.
Amennyiben a közbeszerzés tárgya ezt indokolja a Bírálóbizottság három fónél több (de
mindig páratlan számú) személyből is állhat.
A Bírálóbizottság elnöke
összehívja és vezeti az üléseket, és az azo.lcról készülő jegyzőkönyvet
a Közbeszerzési Döntőbizottság felé küldendő dokumentumokkal vagy egyéb döntéshozói
felelősségi körbe tartozó tárgykörrel kapcsolatos javaslatokat, előterjesztéseket a
Döntéshozó elé terjeszti
felel a Bírálóbizottság munkájának. teljes körű írásbeli dokumentálásáért
eljár Bírálóbizottság nevében és képviseletében.
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A Bírálóbizottság eljár a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más
szakaszában, ennek keretében különösen:
megvizsgálja az ajánlatokat és megállapítja a szükséges hiánypótlást, felvilágosítás kérést,
aránytalanul alacsony árra vagy egyéb irreális ajánlati elemre vonatkozó indokolás kérést,
a számítási hiba javítását, és gondoskodik annak megküldéséről,
megvizsgálja a lúánypótlást, felvilágosítást, árindokolást vagy egyéb ajánlati elemre
vonatkozó indokolást,
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás kiküldését megelőzően megállapítja az
ajánlatok értékelési s01Tendjét, és javaslatot tesz a Döntéshozónak a Kbt. 69. § (4)
bekezdése alapján folhívandó ajánlattevő(k) személyére,
döntési javaslatot (érvényesség/érvénytelenség, eredményesség/eredménytelenég, nyertes
ajánlattevő), és az ajánlatok értékelését tartalmazó összegezés tervezetet készít.

A Bírálóbizottság ügyrendje
üléseit az elnök hívja össze írásban (levél vagy email vagy fax útján) vagy rövid úton
(telefonon),
a Bizottság tagja köteles a Bizottság ülésén személyesen részt venni, illetőleg
távolmaradását a Bizottság elnökének jelezni,
a Bírálóbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek az elnök által meghívott egyéb
személyek is,
A képviselő-testület saját tagjai közill kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt
delegálhat a bírálóbizottságba. Az ilyen tag a bírálóbizottság döntéshozatalában nem vehet
részt,
a Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha három fős bizottság esetén valamennyi tag,
háromnál több tagból álló Bizottság esetén a tagok egyszerií többsége (azaz a tagok
számának felénél eggyel több ) bizottsági tag van jelen,
minden bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni,
a bizottsági üléseket az Elnök, akadályozatása esetén az általa kijelölt bizottsági tag vagy
az ülésen megjelent bizottsági tagok által választott bizottsági tag vezeti,
a Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza,
az ajánlatok bírálata, értékelése keretében tett megállapítások és a döntési javaslatok a
Bírálóbizottság üléséről felvett jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre,
a Bizottság minden tagja munkájával, szakértelmével segíti a Bírálóbizottság, és a
Döntéshozó munkáját, döntéseiknek sza.kszetüségét és megalapozottságát.
3.3. Közbeszerzési tanácsadó
A Döntéshozó a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lebonyolításával közbeszerzési
tanácsadó, a Kbt. 27. § (3) bekezdésben meghatározott körben felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó (továbbiakban: F AK.SZ) bevonásáról dönt, aki a közbeszerzési
eljárás előkészítése és lefolytatása során köteles a közbeszerzési szakértelmet biztosítani. A
FAKSZ-nak szerepelnie kell a Közbeszerzési Hatóság által vezetett FAKSZ névjegyzékben.
A FAKSZ vagy más közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személynek (a továbbiakban
együttesen: közbeszerzési szakértő) a bevonása esetén részt kell vennie a közbeszerzési
dokumentumok és egyéb, az eljárás során az Ajánlatkérő által elkészítendő dokumentumok
közbeszerzési jogi részeinek elkészítésében.
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A közbeszerzési szakértő elláthatja a bírálóbizottság tagjának, a bírálóbizottság elnökének, a
közbeszerzési ügyintézőnek a szabályzatban rögzített egyes feladatait.

3.4. Külső tanácsadó
A Döntéshozó - a közbeszerzés tárgyának különös szakértelmet igénylő voltára tekintettel megbízási szerződéssel külső, megfelelő szakértelemmel és szakmai gyakorlattal rendelkező
személyt vagy szervezetet is megbízhat a közbeszerzési eljárás előkészítésében, illetve az
eljárás lefolytatásában, az ajánlatok értékelésében való közreműködéssel, különös tekintettel
speciá1is műszaki vagy egyéb ismeretek szükségességére.
3.5. Egyéb eljárásba bevont személy(ek)
A Döntéshozó dönthet úgy, hogy az eljárásba a fentieken kívül más (az Ajánlatkérővel
munkaviszonyban álló vagy nem munkaviszonyban álló) személyt is bevon. Ilyen személy
különösen a közbeszerzési ügyintéző.
3.6. Az eljárásban résztvevő személyek felelőssége
A Bírálóbizottság tagjai, valamint az összes eljárásba bevont személy kötelesek az eljárás
során tudomásukra jutott információkat titokként kezelni, és összeférhetetlenségi és
titoktartási nyilatkozatot kell teMiük (1. sz. melléklet szerint).
A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb az új
megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 2. számú melléklet
tartalmazza.
képviselő-testület

Az önkormányzati képviselők megbízatása során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az
összeférhetetlenség fenn nem állásának biztosítása a képviselő feladata és feleJőssége.
Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt
haladéktalanul jelezrúe kell a polgármester, a képviselő-testület és a Bírálóbizottság elnöke
felé.
Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem
vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig.

A Bírálóbizottsága tagjai, és minden eljárásba bevont személy a szaktudásának megfelelő
szakértelemmel köteles eljárni, és eljárásáért, az általa teljesített feladatok szakszerűségéért
felelősséggel tartozik.
3.7. Közbeszerzési eljárások felelősségi rendje:
Szakértelem

Pénzügyi szakértelem:

Feladat, felelősségi kör
Az eljárás előkészítése során:
- fizetési,
számlázási, elölegnyújtási
feltételek
szabályozása,
-a biztosítékok, kötbérek és azok mértékének
meghatározása
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- a pénzügyi alkalmassági és az ajánlattevőket érintő
valamennyi pénzügyi követelmény megfogalmazása,
- pénzügyi szempontból vizsgálja, hogy az ajánlati
fellúvás, közbeszerzési dokumentumok megfelelnek·
e a pályázati elszámolhatóság feltételeinek,
- a kiegészítő tájékoztatás e.setén megválaszolja a
pénzügyi kérdéseket
Az ajánlatok üelentkezések) bírálata során:
- ellenőrzi az ajánlatok megfelelését az előírt
gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételeknek,
- gazdasági, pénzügyi szempontból döntési javaslatot
készít az ajánlatokról (pl.: fizetési, elszámolási,
pénzügyi ütemezési feltételelmek való megfelelőség,
az ajánlati árak és a rendelkezésre álló anyagi

fedezet figyelembevételével).

Közbeszerzés tárgya szerinti
szak.értelem:

Az eljárás előkészítése során:
- javaslatot tesz a Döntéshozó számára a közbeszerzés
becsült értékének [Kbt. 16-19.§] meghatározására
(különös tekintettel az egybeszámítási szabályokra
19. § (2)-(3) bek.), ennek során vizsgálja a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglalt
követelmények teljesülését,
- teljes körűen összeállítja a műszaki leírást, az
árazatlan költségvetést is tartalmazó műszaki
dokmnentációt, ennek során vizsgálja, hogy a
szükséges engedélyek, tervek, határozatok teljes
körűen rendelkezésre állnak, azok hatályosak,
érvényesek,
- javaslatot tesz az alkalmassági feltételekre különös
tekintettel a közbeszerzés tárgyára, műsz.aki
tartalmára és a Kbt. 65. § (3) bekezdésében
foglaltakra,
- a kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a
műszaki, szakmai kérdéseket
- műszaki szempontból vizsgálja a pályázati
elszámolhatóság feltételeinek való megfelelést.

Az ajánlatok bírálata során:
- ellenőrzi az ajánlatoknak az előírt

műszaki, szakmai
alkalmassági feltételeknek való megfelelését,
- amennyiben annak szükségessége felmerül, a
benyújtott ajánlatok vonatkozásában vizsgálja a
műszaki egyenértékűség kérdését,
- vizsgálja, hogy az ajánlatokban az árazott
költségvetés sorai, mennyiségei, egyéb - ajánlatkérő
által megadott adatai - megváltoztatásra kerültek-e,
- vizsgálja és javaslatot tesz az aránytalanul alacsony
miatti indokoláskérés szükségességére,
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- vizsgálja
a
számítási
hiba
javításának
szükségességét,
- műszaki szakmai szempontból döntési javaslatot
készít az ajánlatokról (pl.: műszaki je11egű bírálati
részszempont),
- ellenőrzi a szakmai ajánlat keretében bekért
dokumentumok meglétét, valamint azok tartalmát,
írásbeli javaslatot készít az ajánlatok műszaki
elbírálásával (pl. érvényességével, lúánypótlásávaJ,
nem
egyé1telmű
tartalmának
tisztázásával,
felvilágosítás
kéréssel,
indokoláskérés
szükségességével) kapcsolatosan a döntéshozónak.
Az eljárás előkészítése során:
- részvétel az eljárás előkészítésében, a
közbeszerzési dokumentumok elkészítésében,
- a kiegészítő tájékoztatás esetén megválaszolja a
közbeszerzési kérdéseket

Közbeszerzési szakértelem:

Az ajánlatok bírálata során:
- a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
nyilvántartások
lekérése,
közbeszerzési
szempontú vizsgálata,
- a benyújtott ajánlatok közbeszerzési szempontú
bírálata,
a Bírálóbizottság üléseiről jegyzőkönyv
készítése,
- a
Bíráló
Bizottság
által
jóváhagyott
és
hiánypótlási
felhívást,
felvilágosítás
indokolás kérést,
eljárás eredményét
tartalmazó, döntéshozó által jóváhagyott
összegezést megküldi az ajánlattevőknek,
Általános,
feladatok:
- az

eljárási

szakaszhoz

nem

köthető

érdeklődő
gazdasági
iránt
és az ajánlattevőkkel való, a Kbt.
szabályozott
kógens rendelkezései által
kommunikáció (ennek keretében különösen a
kiegészítő tájékoztatást megküldi az eljárás
iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek, a
hiánypótlási
felhívást,
felvilágosítás
és
indokolás kérést, az eljárás eredményét
tartalmazó, döntéshozó által jóváhagyott
összegezést, valamint a szánútási hibáról való
tájékoztatást megküldi az ajánlattevőknek, az
előzetes
vitarendezési
kérelemre
adott
ajánlatkérői válaszról tájékoztatja az eljárás
iránt
érdeklődő
gazdasági

e1járás

szereplőkkel

szereplöket/ajánlattevőket)
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-

-

-

annak biztosítása, hogy a közbeszerzési
dokumentumok az eljárást iránt érdeklődő
gazdasági
szereplők
számára a Kbt.
rendelkezéseinek
megfelelöen
elérhetők
legyenek,
gondoskodik
a
közbeszerzési
eljárás
hirdetményeinek
(ideértve
a
szerződés
teljesítéséről
szóló
tájékoztatót)
a
Közbeszerzési Értesítő, illetve az Európai Unió
Hivatalos Lapja felé történő feladásról,
amennyiben az ehhez szükséges információk
rendelkezésre állnak,
gondoskodik az eljárásban részt vevő
személyek
összeférhetetlenségi
nyilatkozatainak beszerzéséről

Az eljárás előkészítése során:
a beszerzés tárgyának megfelelő szerződéstervezet
elkészítése, véleményezése

-

Jogi szakértelem:

Az ajánlatok bírálata során:
- ellenőrzi az ajánlatok szerződéstervezetnek való
megfelelését,
- Jogi szempontból döntési javaslatot készít az
ajánlatokról,
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3.8. Egyéb közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítése
1. A Kbt. 26. § (1) bekezdésében
közbeszerzési ügyintéző felel.

szereplő

bejelentési kötelezettség teljesítéséért a

2. A Kbt. 29. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott meghatalmazásról a
dönt.
3. A központosított közbeszerzési rendszerhez
testület dönt.

történő

képviselő-testület

önkéntes csatlakozásról a

képviselő

4. A képviselő-testület adott közbeszerzési eljárás előkészítését, megindítását megelőzően a
jelen szabályzatban szabályozott felelősségi rendtől részben vagy egészben eltérő
felelősségi rendet is megállapíthat. Erről a képviselő-testület határozatban dönt.
5. A becsült érték meghatározásához szükséges
közbeszerzési ügyintéző végzi.

adatgyűjtést

- szükség esetén

- a

6. A Kbt. 19. § (,,részekre bontás tilalma") alkalmazása érdekében az ajánlatkérő
beszerzéseiről a Pénzügyi Osztály vezetője tételes nyilvántartást vezet a Kbt. 19. §
maradéktalan betartásához szükséges részletezettséggel.
7. A Kbt. 43. § (1) bekezdés szerinti kötelező információknak a honlapon vagy más
jogszabályban meghatározott elektronikus rendszerben történő közzétételéért a
közbeszerzési ügyintéző felel. Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő
közzététel céljából adatszolgáltatás szükséges a Hatóság felé, úgy azért a közbeszerzési
ügyintéző felel.
8. A Kbt. 56. § (6) és (7) bekezdése szerint konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása a
közbeszerzési ügyintéző feladata. A konzultáció, helyszíni bejárás jegyzőkönyv formájában
történő dokumentálásáért és a jegyzőkönyv ajánlattevők részére történő megküldéséért a
közbeszerzési ügyintéző , illetve közbeszerzési tanácsadó felel.
9. Az ~jánlati biztosíték Kbt. 54. § (5) bekezdés szerinti visszafizetését illetve a Kbt. 54. § (6)
bekezdés szerinti megfizetését a közbeszerzési ügyintéző kezdeményezi a Polgánnesteri
Hivatal vezetőjénél. A visszafizetésről illetve a megfizetésről a Polgármesteri Hivatal
vezetője a jogszabályban megadott határidőn belül gondoskodik.
10. Iratbetekintési kérelem esetén az iratbetekintést a közbeszerzési ügyintéző, adott esetben a
közbeszerzési tanácsadó biztosítja> és bonyolítja le. Az iratbetekintésröJ jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyet a közbeszerzési ügyintéző, adott esetben a közbeszerzési tanácsadó készít
el.
4. A közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos egyes szabályok
A közbeszerzési eljárásokat mindig az eljárás lefolytatására irányadó, mindenkor hatályos
közbeszerzési törvény, és egyéb közbeszerzést érintő jogszabályoknak, előírásoknak
megfelelően kell lefolytatni.
4. 1. A közbeszerzési eljárás dokumentálása, őrzése
A közbeszerzési eljárásokat megindításuktól kezdődően az esetleges jogorvoslati eljárás
lezárulásáig és a közbeszerzést lezáró szerződések teljesítéséig terjedően írásban [Kbt.
41. §], ügyenként kell dokumentálni.

jogerős
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A közbeszerzési eljárás során keletkező valamennyi iratot és dokumentumot iktatni kell és az
Ajánlatkérőnél alkalmazott ügykezelési sz.abályok szerint meg kell őrizni.
Valamennyi eljárásban részt vevő személy köteles gondoskodni arról, hogy a közbeszerzési
eljárás dokumentumaiba kizárólag az arra jogosultak tekinthessenek be a közbeszerzési
eljárás lezárulásáig.
A közbeszerzési eljárás előkészítésével , lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot
a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a
szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a
felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell megőrizni. Támogatással
megvalósuló beszerzések esetében - amennyiben a pályázati előírások ezt meghatározzák - öt
évet meghaladóan kell megőrizni a közbeszerzési iratanyagot.

Az

őrzésről

közbeszerzési

az

Ajánlatkérő

ügyintéző

iratkezelési szabályzatának
gondoskodik.

előírásait

figyelembe véve a

Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv a k<:Szbeszerzéssel kapcsolatos
iratok megküldését kéri, a megküldést a közbeszerzési ügyintéző végzi el a polgármester
egyidejű tájékoztatásával.
5. Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Ajánlatkérő az EKR használatával összefüggésben a vonatkozó jogszabályban - Ajánlatkérő
jelen Közbeszerzési Sz.abályzatának elfogadása időpontjában az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-ának (11) bekezdésében
- foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint határozza meg az Ajánlatkérő nevében eljáró,
az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak körét, valamint az Ajánlatkérő nevében az EKR
alkalmazására vonatkozó jogosultságok gyakorlásának rendjét.

5.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, az EKR-ben történő regisztrációra jogosultak köre:
Ajánlatkérő

közbeszerzési szakreferens munkakörben foglalkoztatott munkavállalói.

5.2. Az ajánlatkérő nevében az EKR alkalmazására vonatkozó jogosultságok
gyakorlásának rendje:

Joeosultsiekezelés
Szervezet szintű szerepkörök:
Közbeszerzési eljárást létrehozó

Szervezet tag
Szervezeti super user
Eljárás szintű szerepkörök
Közbeszerzési eljárás betekintő

Ajánlatkérő

önkormányzat polgármestere/jegyzője és
az általa megbízott ügyintézők, illetve az Ajánlatkérő
megbízásából eljáró külső tanácsadó(k)
Ajánlatkérő önkormányzat polgármestere/jegyzője és
az általuk megbízott ügyintézők
Ajánlatkérő önkonnányzat polgármestere/jegyzője
Ajánlatkérő
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önkormányzat

jegyzője/polgármestere

és

Közbeszerzési eljárást szerkesztő

Közbeszerzési eljárást irányító

FAKSZ ellenjegyző

az általa megbízott ügyintézők, az adott közbeszerzési
eljárásban felállított Bíráló Bizottság tagjai, továbbá adott esetben - az Önkonnányz.at megbízásából eljáró
külső tanácsadó(k)
Ajánlatkérő önkormányzat jegyzője/polgármestere és
az általa megbízott ügyintézők, az adott közbeszerzési
eljárásban felállított Bíráló Bizottság tagjai>továbbá adott esetben - az Önkormányzat megbízásából eljáró
killső tanácsadó(k)
Ajánlatkérő önkormányzat jegyzője/polgármestere és
az általa megbízott ügyintézők, az adott közbeszerzési
eljárásban felállított Bíráló Bizottság tagjai, továbbá adott esetben - az Önkormányz.at megbízásából eljáró
killső tanácsadó(k)
Ajánlatkérő
önkormányzat
közbeszerzési
szakreferens/ügyintéző munkakörben foglalkoztatott
FAKSZ regisztrációval rendelkező munkavállalói,
valamint az Ajánlatkérő megbízásából eljáró külső,
FAKSZ regisztrációval rendelkező tanácsadó(k)

Az egyes szerepkörök és az azokhoz tartozó jogosultságok leírását az EKR-t üzemeltető
NEKSZT Kft. honlapján (https://nekszt.hu) elérhető EKR Felhasználói Kézikönyvek
tartalmazzák.

6. A közbeszerzési eljárások belső

ellenőrzésének felelősségi

rendje:

1. A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és
végrehajtásának ellenőrzéséért az ajánlatkérő önkormányzat jegyzője felel.
2. A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki:

a)
a Kbt.-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése;
h)
a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen
szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése;
e)
a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése.
3. Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles
haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert.

6. Záró rendelkezések
1. Az ajánlatkérő közbeszerzéseit Jebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az
azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
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2. A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell
alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete . . . . . . . . . . számú határozattal
Lovasberény Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadta.

7. Mellékletek
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat (1. sz. melléklet)
Általános összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat a Képviselő-testület tagjai
számára (2. sz, melléklet)
Közbeszerzési terv (3. sz. melléklet)
Lovasberény, 2018. szeptember

„ ••

Szili Miklós

dr. Koncz László
jegyző

polgármester
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1. számú melléklet

ÖSSZEFtRHETETLENSiGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ... mint a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti/pénzügyi/közbeszerzési/jogi
szakértelemmel rendelkező tagja/elnöke/eljárásba bevont egyéb személy 1 Lovasberény
Község Önkormányzata (székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.) ajánlatkérő által
megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy a

közbeszerzésekről

szóló 2015. évi

CXLIII. törvény (Kbt.) 25. § (6) bekezdése alapján kijelentem, hogy velem szemben a
közbeszerzésekről

szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. §-ában foglalt kizáró körülmények;

összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a közbeszerzési eljárással kapcsolatban tudomásomra
jutott a Ptk.-ban meghatározott, üzleti titolmak minősülő adatot titokként kezeljük, az
eljárással kapcsolatos közbeszerzési titkot megőrzöm~ azt sem az eljárás befejezése előttt sem
pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozom.
Tudomással· rendelkezem az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettség
megszegésének jogkövetkezményeiről.
Jelen nyilatkozatot az önkormányzat által ... tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban teszem.

Kelt: ... ... ......... ... ...... .

aláírás

1 Megfelelö

aláhúzandó!
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2. számú melléklet

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI
ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI SZÁMÁRA
Alulírott „. (lakcím: ... ) mint Lovasberény Község Önkormányzata (székhely: 8093
Lovasberény, Kossuth u. 62.) Képviselő-testületének tagja nyilatkozom, hogy a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott kizáró körülményeket
és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint megismertem:

Összeférhetetlenség
25. § (1) Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében,
hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező
helyzetek kialakulását.
(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet - ide értve a közbeszerzési szolgáltatót,
valamint az általa foglalkoztatottakat is - , amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.
(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelen1kezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe
bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagyfelügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az
eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság
kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre
jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
e) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
j) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a
Kőzponti Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
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Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
j)-m)
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban éló hozzátartozója
tulajdonában álló szervezet.
(5) Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet
figyelmét arra, ha a (3)-(4) bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többletinformációkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele össz~férhetetlenséget
eredményezne.
(6) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az e/járással vagy annak
előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e §szerinti összeférhetetlenség.
(7) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és
nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-,
piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés
megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges
adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4)
bekezdés] vett részt,
e) aJ.."itől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat)
benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,
feltéve, hogy az a), b) vagy a e) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.
(8) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból e § alapján csak akkor zárható
ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon
nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás
kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő
bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget
és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa.
Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett
intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról
szóló összegezésben ismertetni.
Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési
eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok
vagy kizáró körülmény fennáll.
Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki.
Kelt: ....... ................. .

aláírás
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3. számú melléklet
Lovasberény Község önkormányzata
......... évi közbeszerzési terve
Időbeli

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eUárási típus

Sor kerüJ-e vagy sor
került-e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának,
szerződés teljesítésének
összefüggésben
illetve a közbeszerzés várható időpontja vagy a
előzetes összesített
szerzödésidötart.an\a
megvalósításának.
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére?

L Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

,____
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-

ütemezés

Lovasberény Község Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve
Időbeli
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018.(X.Ol.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2/2018. (II.28.) számú 2018. évi költségvetési rendeletének
m ódositásáról
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 2018. 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 2018. évi költségvetését
1.359.979.339 Ft bevétellel
J .359.979.339 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 274.249.127 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi .kiadások
- Önkormányzati segéJyfolyósítás
b.) Támogatások

134.953.187 Ft
27.088.375 Ft
97.483.965 Ft
14.723.600 Ft
23.925.000 Ft

e.) A felhahnozási célú kiadások 1.052.248.274 Ft
- Felújítási kiadások
117.377.274 Ft
- Beruházási kiadások
927.031.000 Ft
- Egyéb beruházás
7.840.000 Ft
d.) A képviselő-testület a tartalékot 178.055 Ft-ban állapítja meg.
e.)A

képviselő-testület

a visszafizetési kötelezettséget 3.418.192 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 5.960.691 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 2018. 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 állapítja meg.

előirányzatait

4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 178.055
számú melléklet alapján.

Ft-b~

állapítja meg a 5.

5.§
1.) A költségvetési rendelet 7. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint á11apítja meg

Záró rendelkezések
6.§

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2018. október 01 .

:--.

,
1. számú melléklet

9/2018(X.01 .) számú rendelet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcim száma és neve
1.) Lovasberényi Poloármesteri Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos ó voda és Konyha
3.) Lovasberény Község Önkormányzata

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1
2

3
4
5
6
7
8

Működési célú támogatások AH-n belül
Felhalmozási célú támogatások AH·n belül
Közhatalmi bevételek
Müködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési

eredeti e.i

154 287 020
906 173 531
60 300 449
51 174 OOO

módosított ei.

156 484 278
906 173 531
60 300 449
51 277 035

célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszirozás felhalmozási célra

185 744 046
1353495 OOO 1359979 339
130 375 OOO
130 703 342
400 OOO
1 120 OOO

F6összesen

1484270 OOO 1491802681

Finanszfrozási bevételek

Bevételek
Finanszírozás müködésre

181 560 OOO

9/201 B(X.01.) számú rendelet

Kiadások

1
2
3
4

Személyi iuttatássok

5
6

Eavéb működési kiadások

7
8
9

Felúiítasok

Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Beruházások
Egyéb felhalmozás
Finanszírozás
Kiadások
Finanszirozás müködésre
Finanszlrozás felhalmozási célra

FéSösszesen

eredeti e.i

módositott ei.

133 424 OOO
26 813 OOO
92 322 309
14 368 OOO
34 020 OOO
932111 OOO
107 617 OOO
6 859 OOO
5 960 691

134 953187
27 088 375
97 483 965
14 723 600
27 521 247
927 031 OOO
117 377 274
7 840 OOO
5 960 691
1353495 OOO 1359979 339
130 375 OOO
400 OOO

130 703 342
1 120 OOO

1484270 OOO 1 491802681

)

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés

1

2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önl<orm. egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és avermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoaatása
Működési célú központosított elöirányzatok
Helyi önkormányzatok kieaészítö támoaatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Múködési célú támogatások AH-n belülröl
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
MOködésl célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszirozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszlrozás felhalmozási célra
Főösszesen

Önkormánvzat
módositott ei.
eredeti e.i
Kötelező
em kötele Kötelező f.Jem kötelez~

64 903 578
48 685 733
26 301 809
3 254 900

11 141 OOO
154 287 020
0
906173 531
906173 531
0
7 600 OOO
500 449
51 900 OOO
60 000449
0
18 484 OOO 700000

64 903 578
48 685 733
26 301 809
3 254 900
1 230 162
11141 OOO
155517182

0

906 173 531

906173 531
7 600 OOO
500449
51 900 OOO
60 OOO 449
18 633 OOO

178 560 OOO
181965286
1 317 505 OOO 700 OOO 1322 289448

1317505 OOO 700 OOO 1322 289448

0

0
707 OOO

összesen
eredeti e.i
módosított ei.
K6tetez6
em kötele~
Kötelező
Nem kötelező

64 903 578
48 685 733
26 301809
3 254900
0
0
11141 OOO
154 287020
906173531
906173 531
7600 OOO
800449
51900000
60300449
50318000
0
0
0
181 560 OOO

707000 1352 639 OOO
130375000
400000
107000 1 483 414 OOO

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
100000
0
0

0
0

700000

700000

64903 578
48 685 733
26 301 809
3 254 900
1 230 162
0
12108 096
156 484 278
906173 531
906173 531
7 600 OOO
800449
51 900 OOO
60 300 449
50 570 035
0
0
0
185 744 046
1359272 339
130 703 342
1120 OOO
1491095681

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
707 OOO
0
0
0
0

707000
0
0
707 OOO

3b.számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai
-

Sor
szá
m

1
2

Megnevezés

Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok

3

Dologi kiadások

4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
kiadások

5

6
7

8
9

óvoda

Összesen
eredeti e.i
módositott el.
KIJtelez6
Kötelező
Önként
Önként
feladat
feladat
vAl/alt
véllalt
feladat
fa ladat
133424000

0

134 953187

Kötelező

feladat

0

Hivatal
módosított ei.

eredeti e.i

Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

67 302 OOO

eredeti e.i
Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

67 430 810

27 208 OOO

Kötelező

feladat

··

-'

-- -

---- ---- - --

- ----

Önkormánvzat
eredetie.I
módosltott el.

módosrtott ei.

Önként
vállalt
feladat

-

Önként
vállalt
feladat

28 168 669

Kötelező

feladat

Önként
vállalt
feladat

38 914 OOO

26813000

0

27 068 375

0

13 828 OOO

13853118

5455 OOO

5 652 180

7 530000

91442309

880000

96 603 965

880 OOO

41515000

41920244

10 201 OOO

10 661 212

39 726 309

14368000

0

14 723 600

0

14 368 OOO

Kötelező

feladat

39 353 708
7 583 077
880 OOO

44022 509

34020000

0

27 521247

0

34 020 OOO

27 521 247

932 111 OOO

0

927 031 OOO

0

932111 OOO

927 031 OOO

107 617 OOO

0

117 377 274

0

107 617 OOO

117 377 274

6859000

0

7 840000

0

6459 OOO

S 720 OOO

Finanszírozás
KIADASOK
ÖSSZESEN

5980691

Q

5 960 691

0

s 960 691

5 960 691

1352615000

880000

1359099339

1186 708 OOO

880000 1190293106

130 375000

0

130 703 342

0

130 375 OOO

130 703 342

400000

0

1 120 OOO

0

400 OOO

1 120 OOO

1"3390000

880000

1490922 681

1317 481 OOO

880 OOO 1322 118448

880 OOO 122945000

300 OOO

0

123 504172

100 OOO

0

42964000

820 OOO

0 45302061

0

880 OOO

14 723 600

Beruházások
Felújltások
Egyéb felhalm.

300 OOO

Önként
vállalt
feladat

880 OOO

Finanszírozás
működésre

Finanszírozás
felhalmozási célra
FŐÖSSZESEN

880 OOO 122 945 OOO

0

123504172

0

42984 OOO

0

45 302 061

0

880000

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai
9/2018(X.01.) számú rendelet

Felújítás
Onkormányzat

eredeti e.i
Ovoda, Diósi út felújítás
Utak felújítása
lvóvlz felújítás
óvoda konyha átalakítás
óvoda pályázat önrész
Orvosi rendelő energetikai pályázat
Sportcsarnok energetikai pályázat

Osszesen
Felújítás összesen

12 420 OOO

módosított ei.

23 334 OOO
70 063 OOO
107 617 OOO
107 617 OOO

12 420 OOO
3 225 800
5 080 OOO
1 800 OOO
1454474
23 334 OOO
70 063 OOO
117 377 274
117 377 274

906 174 OOO
16 091 OOO
8 001 OOO
1 845 OOO
932111 OOO
932 111 OOO

906174 OOO
11 011 OOO
8 001 OOO
1 845 OOO
927 031 OOO
927 031 OOO

100 OOO
200 OOO
300 OOO
100 OOO

100 OOO
200 OOO
300 OOO
100 OOO
720 OOO
820 OOO
4 966 OOO
361 OOO
1 393 OOO
6 720 OOO
7 840 OOO

1 800 OOO

Beruházás
Önkormányzat

Szennyvíz patyázat
lvóvlz saját forrás
HESZ
Jótállási biztosíték

összesen
Beruházás összesen

E:QV éb f elha 1mozas
IOvoda

IOvoda kisértékű eszköz
Konyha kisértékO eszköz

Hivatal

Hivatal kisértékO eszköz
ASP informatika eszköz

összesen

összesen
Onkormányzat

Fogorvosi kezelőszék
Város és község gazd. kisértékü eszköz
Városkörnyéki Alap törlesztés

összesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

100 OOO
4 966 OOO
100 OOO
1 393 OOO
6 459 OOO
6 859 OOO

1 046 587 OOO 1052248 274

('

Támogatások

6. számú melléklet

9/2018(X.01.) számú rendelet

ÁH-n belül pénzátadás
eredeti e.i

Önkormányzat

5 703 OOO

5 703 OOO

5 703 OOO
151 OOO
1 451 OOO
7 305 OOO

5 703 OOO
1 602 OOO
151 OOO
1 451 OOO
7 305 OOO

Osszesen

300 OOO
300 OOO

50 OOO
300 OOO
350 OOO

ÁH-n belül

7 605 OOO

7 655 OOO

Családsegítő,

Humán
- Házi seaitséanvúitás
- Családseaítö ·
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérséai alap
- orvosi üavelet
Osszesen

1 602 OOO

Gyermek üdültetés
Polgármesteri Hivatal

módosított ei.

Rendőrség

ÁH-n kívül pénzátadás
eredeti e.i

Onkormányzat

módosftott ei.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Meqyei Polaárvédelmi Eqyesület
H ulladékqazdá lkodás
Berény útó nevű települések
Ezerió vidékfeilesztés
Vértes-Gerecse Vidékfeil. Köz.
Diósi Gödör KFT
T.E. Sport
Tűzoltó Eqyesület
Idősek Otthona
Eqyház
Összesen

41 OOO
30 OOO
10 OOO
300 OOO
27 OOO
54 OOO
162 OOO
10 160 OOO
450 OOO

41 OOO
30 OOO
10 OOO
300 OOO
27 OOO
54000
162 OOO
0
1 568 OOO
400 OOO
50 OOO
13 OOO OOO 13 OOO OOO
24 234 OOO 15 642 OOO

ÁH-n kívül

24 234 OOO

15 642 OOO

Összesen:

31 839 OOO

23 297 OOO

">

5.számü melléklet

9/2018(X. 01.) számú rendelet
Az Önkonn4'nyzat 2018. évi tartalékai
ezer Ft·ban

SORSZÁM

1

2
3

FELADAT/CÉL
általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

eredeti e.i

2 181 OOO

módosított ei.

AZ. ÁTCSOPORTOSiTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

178 055 Képviselő testület

'·

:

·: ~

.

{216-ll/ 2a1~
s.

„.
Lovasberény Község Önkormányzata
Képviselő-testület

Szili Miklós polgánnester Úr rés~ére

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott dr. Kertész Ádám, a SOL EVO INVEST Kft. és a SQL .MEGA INVEST Kft. (8000
Székesfehérvár, Mártírok űtja 3. B. ép.) képviselőjeként, az alábbi kérelemmel fordulok
Önökhöz.

Kérem, hogy a SQL EVO INVEST Kft. és a SQL MEGA INVEST Kft. Lovasberény, 0128/2
hrsz. -ra tervezett napelemes kiserömüvek 2018.04.12-én kelt bérleti szerződésének 1-es
pontját módosí~ az alábbiak szerint:
Sol Mega Invest Kft. 1,4361 ha a Sol Evo Invest Kft. 1,4356 ha területet kíván bérbe venni a
jövőben a Lovasberény Község Önkormányzatától.
Az erőműveket az .előbbiekben megadott területen tudják a Társaságok kialakítani, ezért
kérem a Tisztelt Testületet, hogy fogadják el kérésünket és módosítsák szerződésünket.
Módosítási kérelmünk a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Együttműködését

ezúton is köszönöm!

Székesfehérvár, 2018. szeptember 14.
Üdvözlettel:
dr. Kertész Ádám
SOL EVQ INVEST Kft.
SOL MEGA INVEST Kft.

„
Bérleti szerződés
1. számú módosítása

rneJy a mai napon létrejött Lovasberény Község Önkormányzata (székhely: 8093 Lovasberény,
Kossuth Lajos utca 62., adószám: 15727426-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727420, képviseli:
Szili Miklós polgármester) mint Bérbeadó

valamint SOL MEGA INVEST Beruházó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B., adószám: 26199650-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-028526, képviseli: dr. Kertész
Ádám ügyvezető) mint Bérlő
együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
Szerződő

Fe1ek a köztük 2018. április 12. napján kelt Bérleti Szerződést, mely jelen Szerződés
módosítás elválaszthatatlan részét képezi, egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

1./ Szerződő Felek a köztük 2018. április 12. napján kelt Bérleti Szerződés 1. pontjában meghatározott
ingatlan területét 12.500 m2-ről 14.361 m2-re módosítják.
2./ A 2018. április 12. napján kelt Bérleti Szerződés 2. pont 1. mondata helyébe az alábbi szöveg
kerül:
„ A felek megállapodnak, hogy a bérlemény bérleti díja 400.000,- Ft/év hektáronként, éves infláció
követéssel. Az 1. pontban meghatározott 14.361 m2 területet figyelembe véve az éves bérleti díj
574.440,- Ft, amelyet Bérlő a Bérbeadó számlája alapján 30 napos fizetési határidőben köteles
megtéríteni"
3 .! Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük 2018. április 12. napján kelt Bérleti Szerződés jelen
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen bérleti szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

41

Szerződő

Kelt: 2018. szeptember

„ .„

Bérbeadó

Bérlő

Bérleti szerződés
1. számú módosítása
mely a mai napon létrejött Lovasberény Község Önkormányzata (szék.hely: 8093 Lovasberény,
Kossuth Lajos utca 62., adószám: 15727426-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727420, képviseli:
Szili Miklós polgármester) mint Bérbeadó

valamint SOL EVO INVEST Beruházó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár,
Mártírok útja 3/B., adószám: 26199643-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-028525, képviseli: dr. Kertész
Ádám ügyvezető) mint Bérlő
együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
Szerződő

Felek a köztük 2018. április 12. napján kelt Béri eti Szerződést, mely jelen Szerződés
módosítás elválaszthatatlan részét képezi, egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
1./ Szerződő Felek a köztük 2018. április 12. napján kelt Bérleti Szerződés 1. pontjában meghatározott
ingatlan területét 12.500 m2-ről 14.361 m2-re módosítják.

2.1 A 2018. április 12. napján kelt Bérleti

Szerződés

2. pont 1. mondata helyébe az alábbi szöveg

kerül:
„ A felek megállapodnak, hogy a bérlemény bérleti díja 400.000,- Ft/év hektáronként, éves infláció
követéssel. Az 1. pontban meghatározott 14.361 m2 területet figyelembe véve az éves bérleti díj
574.440,- Ft, amelyet Bérlő a Bérbeadó számlája alapján 30 napos fizetési határidőben köteles
megtéríteni„
3./ Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük 20 18. április 12. napján kelt Bérleti Szerződés jelen
módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen bérleti szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
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Szerződő

Kelt: 20 18 ..... „

...

Bérbeadó

Bérlő

(

lkt. szám:

1-J-Cj -f__(J.ore,

Tisztelt Képviselő-testület!
Kárpáti Róbert Lovasberény, T6keföld dűlő 7070 hrsz. alatti lakos kérelemmel fordult
Hivatalunkhoz, hogy a Tőkeföld dűlő közterületet házszámokkal ellátni szíveskedjünk. A2
eljárás során megállapítottuk, hogy a Tőkeföld dűlőt „körül ölelő" utak közül 2000-ben csak
az alsó 0100 hrsz-ú utat nevezte el a Képviselő-testület. A házszámozáshoz elengedhetetlen

a felső 7074 számú út elnevezése is, ezért az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018.(•••••...) számú

HATÁROZATA
közterületek elnevezésről

Lovasberény Község Képviselő-testülete a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 11/2014.(Vlll.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. {1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Lovasberény, 0100 számú utat T6keföld alsó dCU<Snek,
a 7074 számú utat T6keföld felső dOlőnek nevezi el.

Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

Dr. Koncz László
jegyző
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FEJÉR MEGYEI RENDÓR-FÓKAPITÁNYSÁG
SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY

Szám: 07010 / 8944 12018. ált.

Jóváhagyom:

Kovács Zsolt r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

readörkapitány

BESZÁMOLÓ

Lovasberény Könég
közrendjének és közbiztonságAnak 2017. évi helyzetérol

1018.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselö-testUJet!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezet 8. § (4) bekezdése alapján
Lovasberény Község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 2017. év vonatkozásában az alábbiak szerint
terjesztem elő:
L
A bíinügyi - közbiztonsági helyzet értékelése

2017. évben is legfontosabb feladatunk volt, hogy törvényes keretek között mílködve megfeleljünk
a lakosság elvárásainak, emellett szem előtt tartsuk az országosan meghatározott átfogó célokat és a
központi programokban meghatározott feladatokat. Az ORFK által meghirdetett prioritásokból, így
a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább javftó, a prevenciót előtérbe helyező rendőri
intézkedések megtételére kiadott program végrehajtásáról szóló feladatterv mellett, nagy hangsúlyt
fektetttlnk a helyi problémák megoldására.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a rendöri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma, illetve a rendőrkapitányságon elrendelt nyomozások száma is csökkent.
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója nött,
illetve ezen belül a legtöbb kiemelten kezelt bűncselekmény kategória tekintetében is növekedést
értUnk el.

Közrendvédelmi területen az intézkedési aktivitás jó színvonalúnak, a végrehajtott intézkedések
összességében szak és jogszerűnek minősíthetők. az intézkedések számát tekintve elenyésző számú
állampolgári panasz érkezett.
Az összes személyisérüléssel járó közlekedési balesetek számában ilJetékességi területünkön, és
Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén is csökkenést tapasztalhattunk, a „Fehér könyv" által
megfogalmazott elvárásoknak megfeleltilnk.
1. A bönügyi helyzet bemutatása, a bűnüldöző munka értékelése

A község közrendje és közbiztonsága jónak értékelhetö. Az adatok és a bünügyi helyzet komplex
értékelése alapján elmondható hogy Lovasberény község a bűnügyileg gyengén fertö11>tt
települések közé tartozott az' értékelt idősz.akban, a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma jelentősen csökkent, és közbiztonsági szempontból továbbra is nyugodt településnek
számított.
A telepUlésen a rendőri eljárásokban regisztrált - a 14 kiemelten kezelt számadatait a következő táblázat tartalmazza:

Bűncselekmények:

•
-.

- emberiilés

•

- testi sértés

2012.

2013.

2014.

befoie:utt száodék05 embcrOlés

2015.
1

bűncselekmények

2016.

2017.

1

embaflles kísérlete

0
2

0

0

2

2

0

.
.

súlvos teati sértés
halált okoZll) száodé'kos súlvos testi sertés

• - kiskQrÚ veszélyeztetése
• - embercsempészet
• • itarázdasál!.
• - önblráskodás
kábítószerrel
• bűncselekmények
• - looás
.

0

0

0

1

2

0

19

24

27

14

9

6

2
2

1
6

s

0

6

0
1

0
2

0
0

2
0

0
1

0
0

kapcsolatos

- rablás
-kifosztás

•

- zsarol.ás

0

0

-ronl!.álás

0

1

l;ikúbetörés

0

•

- orgazdaság
- iánnü önkéntes elvétele
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen:

•

elj6r,sba11

regisztrált

0

0

•

rendíiri

2
'

2

.
.

•

2

.

személv2éokocsi lnnÁ•
zált vmi;lmni fcltlncs

•

0

büocselekméoyek

1ú111a:

közterlilete11 elkövetett regiszlrlilt bOncselekniéoyek
szám11:

1

0

0

22
29

25
49

27

l
21

0
14

6

46

34

24

9

9

4

3

8

6

0

0

A nyomozáseredményességi mutatók vonatkozásában nem rendelkezünk a településen történt
bűncselekményekre lebontott, csak a rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkozó
adatokkal.
Ezen adatok szerint az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény vonatkozásában a
mutató a 2016. évi 51,3%-ról 58,6%-ra nőtt.

2. Közlekedésbiztonsági helyzet:
Lovasberény Község illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása az
elmúlt években:

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Halálos

0

0

0

0

Súlyos

2

0

2

0
4

0

0
0

Könnyű

0

l

2

3

1

0

Anyagi káros:

3

7

2

3

5

3

összes:

5

8

6

10

6

3

Az értékelt időszakban a község területén 3 anyagi kárral végződő közlekedési baleset történt.
Továbbra is fontos feladata a körzeti megbízottnak a közlekedésben résztvevők rendszeres
ellenőrzése, a balesetek számának csökkentése, lehetőség szerinti megszüntetése érdekében.
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n.
A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a körzeti megbízotti
tevékenység értékelése:
A közterületi szolgálat szervezése a rendelkezésre álló erők és eszk<Szök figyelembe vételével, a
napi operatív közbiztonsági és bűnügyi helyzet szem előtt tartásával, a jelentkező feladatok közötti
prioritások megjelölésével történt.

A település területén a rendőri jelenlétet elsősorban a körzeti megbfzotti szolgálati forma testesítette
meg. A helyi ·körzeti megbfzotton kívül - amennyiben a körzeti megbízott távol volt szolgálati
helyétől - a KMB Alosztály működési körzetéhez tartozó, szomszéd telepllléseken, valamint a
Székesfehérváron szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak is bevonásra kerültek a rendőri jelenlét
biztosítására.
A helyi körzeti megbízott által foganatosított és statisztikailag kimutatott tevékenységi, intézkedési
adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

2014.

2015.

2016.

2017:

Elfogiís:

I

l

0

El6illlftás:

3
1

0
0
5
0
0

1
3
2

2
2
4

I

0

0
7

0

0

0

0

1

3

0/0
0

0/0
0

010
0

0/1

010

0/0

0/1
0
0/0

38/345000 Ft

291275000 Ft.

211230000 Pl

231220000 Ft

Biztonsági intézkedés :

7
0

S:ub.ilysértési feljelentések:
·ebből:

engedély nélkilli

veze~:

ittas jánnüvezetés:
egyéb kozlekcdési szabálystrtés:

vezetéstöl eltiltott, szabálysmési órizet:
egyéb szabálysértés:
Eaged~ly

elvétel

(vezetöi-,

forgalmi

en2edéJy);

Helymai bírságolás (f6/öm:eg):

A táblázatban szereplő mutatós7.álnok -figyelembe véve a működési körzetböl történő elvonásokat
is- véleményünk szerint megfelelö színvonalú szakmai munkáról, megfelelő intézkedési aktivitásról
tanúskodnak.

A körzeti megbízott elhelyezése, az ügyiiatok feldolgozása a Lovasberény községben található
körzeti megbízotti irodában megoldott volt. A körzeti megbízottal szemben alapvető elvárásunk,
hogy működési körzetében rendszeresen jelenjen meg, tartson kapcsolatot a terUleten élő
lakossággal, önkonnányzatokkal, amely elvárásnak a kolléga megfelelt.
2. Igazgatásrendészeti tevékenység:
A körzeti megbízott ilyen jellegű tevékenysége alapvetően egy területen, a község terU!etén
található vadász· és önvédelmi fegyverek, valamint azok tárolásának ellenőrzésében mutatkozik
meg. Ilyen ellenőrzéseket a múlt év során több esetben hajtott végre. Ebbe a feladatkörbe sorolható
még a bíróság által mellékbüntetésként kiszabott szankciók érvényesülésének ellenörzéséböl, „a
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l
1

1
mélységi ellenőrzésből", valamint a pirotechnikai tennékek felhasználásának ellenőrzéséből adódó

feladatok végrehajtása is.
3. A bün és

l
1

1

baleset-megelőús:

A Rendőrkapitányságon működő „Iskola rendőre" program 2017. évben is jól működött. A
Székesfehérvári Rendőrkapitányság á1Iományáb6l 32 tö végzi a feladatot, 47 általános iskolában és
két k5zépiskolában vagyunk jelen, többek között a község általános iskolájában is.
A körzeti megbízott a program keretein belül rendszeresen megjelent a település iskolájában, és
bűn és balesetmegelözés témakörében a rájuk leselkedő
veszélyekre, mind az áldozattá válás, mind az elkövetés terén is.

felhívta a gyermekek figyelmét a

Fontos feladata volt - kiemelten a téli időszakban - az idős, egyedül élő lakosok visszatérő
ellenőrzése, tájékoztatása, az esetlegesen sérelmükre elkövethető bűncselekmények megelőzése, a
prevenció céljából.

1
4. Együttműködés:

1

A körzeti megbízott Lovasberény Község Önkormányzatával, illetőleg a Polgánnester Úrral jó
munkakapcsolatban állt a község közbiztonságát érintő problémák megnyugtató megoldása
érdekében. Ez a jó kapcsolat jelentős mértékben segftette feladataik eredményes végrehajtását.

1

Ill.
Összegzis, kitűzött feladatok a következő időszakra

1

Az értékelt évet figyelembe véve elmondható, hogy célkitűzéseinket alapvetően síkertllt
megvalósítanunk, a velünk szemben támasztott követelményeknek nagyrészt sikerült eleget
tennünk. A tárgyévben végzett felmérésen Lovasberény Önkonnányzata a rendőrkapitányság
tevékenységét 3.81 pontra értékelte, az illetékességi területhez tartozó települések értékelésének
átlaga 4.32. Az állampolgárok bizalommal fordulnak rendörkapitányságunkhoz, a lakosság
biztonságérzetének javulása tapasztalható. KijelenthetjUk, hogy alapfeladataink ellátása és a
törvényes működés érdekében minden szükséges és lehetséges intézkedést megtettilnk.

A

folyamatos

elemzö-értékelö munka, a szervezeti egységek közötti kommunikáció,
jelenthet garanciát arra, hogy ezen célokat elérjük, és hogy a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság tevékenységét a jövőbev is a törvényesség, szakszerűség és az eredményesség
jellemezze.
együttműködés

A 2018. évre megállapított ágazati célkitűzések végrehajtása és a helyben jelentkező problémák

megoldása, illetve igények kielégítése érdekében az alábbi fö célkitűzéseket tartjuk szem
•

Színvonalas munkavégzéssel tovább kell növelni az állampolgárok
bizalmát, jó színvonalú,

minőségi rendőri

előtt:

rendőrségbe

vetett

szolgáltatást kell nyújtanunk a hozzánk forduló

áUampolgároknak.
•
•

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében szükséges a
közterületi jelenlét és reagáló képesség fenntartása, javítása.
Koncentrált ellenőrzésekkel reagálni szükséges a tömegesen jelentkező közlekedési jellegű
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•
•

•
•

•

•
•

•

•

és egyéb szabálysértésekre.
Kiemelten kell kezelni a föbb baleseti okokat képező szabálysértések kiszűrését, megelőző
intézkedéseinkkel megakadályomi a baleseti gócpontok kialakulását.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása
érdekében a kiemelt közlekedési szabálysértéseket kell elsősorban szankcionálni. Folytatni
kell a koncentrált, szisztematikus sebességellenőrzéseket és az ahhoz kapcsolódó balesetmegelőzési tevékenységet.
Hatékony intézkedéseket kell tenni az ittas jánnűvezetók kiszűrésére, felderítésére, az ittas
járművezetés visszaszorítására.
Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára. Ennek érdekében szorosan
együtt kell működnie a közterületek rendjét befolyásolni képes állami és civil szervekkel,
szervezetekkel, illetve közösségekkel.
Bünmegelözési tevékenységünket a konnány bűnmegelőzési programjára koncentrálva kell
végezni, kiemelt figyelmet kell szentelni a családon belüli erőszak visszaszorítására, a
kábítószer-kereslet korlátozására, valamint az áldozatvédelmi tevékenységre.
Folytatni kell a kábítószer bűnözés elleni nyílt és titkos információgyűjtő tevékenységet.
Javítani kell a bűnügyi operatív tevékenység hatékonyságát.
Mindent meg kell tenni a bűncselekmények felderítése, megszakftása és az elkövetők
elfogása érdekében, különös tekintettel a kiemelt büncselekményekre, illetve ezen belül is
azokra, amelyekből tárgyévben növekedést tapasztalhattunk.
Kiemelkedő fontosságú a személyi állomtray stabilizálása, az újonnan érkezett kollégák
problémamentes beilleszkedésének elősegítése, biztosftásii. Az állomány tagjaival szemben
fokozott odafigyelést, gondoskodást kell tanúSítaru, a lehetőségekhez mérten segítséget kell
adni személyes problémáik megoldásához.
A parancsnoki ellenőrzések javftásával, mó4szere~ebbé tételével tovább kívánjuk
stabilizálni a személyi állomány erkölcs_i, fegyelmi helyzetét.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselö·testületl

Ezúton köszönjük meg Önöknek a körzeti megbízott rimnkájához nyújtott segítséget, egyben

kérjük, hogy Lovasberény Község közrendje és közbiztonsága érdekében a beszámoló
elfogadásával továbbra is támogassák tevékenységüket.
Székesfehérvár, 2018. július 12.

1

Készítette:
Budai Norbert r. őrnagy

aloszbUyve.zetli
Olvastam:
Schekk Géza r. alezredes
osztályvezető
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„./2018. (IX.27.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény Község Önkormányzatának csatlakozásáról a Borsa Hungarica Felsőfokú
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkonnányzati ösztöndíjrendszer

2019. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsöoktatási hallgatók sz.ámára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat
kezdő

fiatalok

részére

kiírandó

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási

Önkonnányzati

Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályáz.ati 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 á1tal kidolgozott Általános Szerződési Feltételekben
meghatározott alapfeltételek alapján a jelenlegi

felsőoktatási

hallgatók (,,A" típusú pályázat),

illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B" típusű pályázat) részére a pályázatok

kiírási határideje: 2018. október 3.
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szükséges okiratokat írja alá.

Felelös:Szili Miklós polgánnester
Határidő:

azonnal

Szili Miklós
polgármester

----------·-- ··"· ·-- .~···

Dr.Koncz László
jegyző

Lovasberény_~::s
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Tárgy: Lovasbereny_B3
Feladó: Izsó Gergő <lzso.Gergo@b3takarek.hu>

Dátum: 2018.09.16. 21:28
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Címzett: "'szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu' 11 <szili.miktos@lovasbereny.datatrans.hu>

CC: "'jelbert@lovasbereny.datatrans.hu"' <jelbert@lovasbereny.datatrans.hu>
Tisztelt Polgármester Úr!
Folmegné Elbert Judit kolléganőjén keresztül talán már eljutott Önökhöz a megkeresésünk szándékának híre.

A B3 TAKARÉK Szövetkezet számára a személyes jelenlét fontossága továbbra is
megkérdőjelezhetetlen. Szeretnék Lovasberényben is újra jelen lenni, egy Mobil Bankfiók formájában

hetente egy alkalommal, el6zetes terveink szerint hétfőnként. Jelenlétünk az Önkormányzatnak
semmilyen extra kiadással, teherrel nem járna.

A Mobil Bankfiók tervezett szolgáltatási portfóliója
A pilotidőszak alatt, az eddigi tapasztalatoknak megfelelően, az alábbi kezdeti szolgáltatási portfólió került
összeállításra. A pilot időszak alatt várhatóan egy, a normál banki ügymenethez képest, csökkentett
szolgáltatási körrel kezdjük meg a munkát. A teszt időszak elteltével, a szolgáltatási kört bővíteni fogjuk, a
minél szélesebb körű ügyfélkiszolgálás érdekében.
ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
- ATM készpénzfelvétel
- Lakossági és vállalati számlanyitás (számla, bankkártya, internetbank), számlamOveletek (átutalás, csoportos
beszedési felhatalmazás, állandó megbízás benyújtása
• Lakossági és vállalati betétek elhelyezése, megújítása
- Befektetési szolgáltatások, állampapír értékesítés
- Lakossági fogyasztási hitelek, bankszámla hitelkeretek értékesítése, kezelése
- Partneri termékek értékesftése (Biztosftás, Fundamenta, Takarék Nyereménybetét)
- Pénztári befizetés
- Számláról lekötés
- Eseti átutalás rögzítése, rendszeres átutalási megbízás, csoportos beszedési felhatalmazás rögzítése
Rendelkezők

módosítása bankszámlán
- SMS megállapodás (új és módosítás)
- Bankkártya igénylés és megszüntetés, meglévő bankkártyához kapcsolód6 módosítás, limitváltoztatás,
-

PIN pótlás
- Új internetbanki szerződés (amennyiben a sz.ámlához korábban még egyáltalán nem volt netbank)
- lakossági hitel kiajánlás, kalkuláció, hitelkérelmi csomag kiadása

- Biztosítási termékek értékesítése

Takarék Mobilbusz munkába állításának technikai feltételei
A Mobilbusz munkába állításának vannak bizonyos technikai feltételei, amelyekről gondoskodnunk szükséges,
annak optimális és ügyfélbarát használata érdekében.
Technikai igények:
- Parkolásra/ ügyintézésre biztosított helyszín, lehet6ség szerint az önkormányzati épület közelében
- 230 V áramforrás az ügyintézés idejére, a busz üzemeltetéséhez
- Szociális helyiség biztosítása a munkatársaknak az ügyintézés idejére
- Várakozó helyiség biztosítása az ügyfeleknek (opcionális)
- Megbízható mobil kapcsolat biztosítása az ügyintézés idejére (opcionális)
- Faliújság és helyi média (helyi újság, weboldal, Facebook stb.) igénybe vétele a menetrend, illetve a
rendkívüli hírek közzétételére
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küldöm a Mobilbusz tájékoztató anyag~t!

Szeretnénk kérni szíves visszajelzésüket azzal kapcsolatban, hogy érdekes lehet~e Önöknek ez a Mobilbusz?
Amennyiben van igény, természetesen személyesen is tudunk egyeztetni!
Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, a lenti elérhetőségeken kérem, hogy keressenek!
Maradok tisztelettel!

Izsó Gergő
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lzsóGerg6
Területi vezető I Fejér-Észak Régió
Hálózatirányítási igazgatóság
lzso.Gergo@b3takarek.hu
Telefon:(+36 30) 318-8716
FAX:

www.b3takarek.hu
Jelen elektroníkus levél bizalmas ~&'vagy jogílag védett Információkat tattalmaz. Jelan levél ldzárólag a clmzettnek szól. Amennyib8n ezt a
levelet sérülten kapta meg, vagy nem ón annak vafós clmzettje kérjük, hsladéld81snul tájékoztassa erröf a feladót, és s 18119/et a
csstolménnyal sgyUtt tof'Olje rendszeréb61, másol8t megtllltása nélkOI. Jel8n köz/ás tartalm~nak engedély nélkf!li másolása,
sokszorosltása, terjeszf(Jse, m6dos/Msa és nyilvánosságra hozatala szJgorúan tiltott. Az elektronikus 11ton lőrt6n0 ffive/ezés a/s6soroan
információs C(Jlo!<Sf szo/glil. Az alef<tronikus Jevi§f tartalma nem feltétienüf tiJl<rOzi a ~ TAKARÉK Szővetkezet hivatalos álfáspontját adott
ügyben. Ameflnyiben a jelen azenet bármilyen Ozleti ajfJnlathoz, kOtelezettságvá}laflJshozvagy befektetési szolgáltatáshoz kapc$olódJk, úgy
az üzenet és annak csatoJmányai kizárólag tájékoztató jelleg{) (nem teljes kőr(J) információkat tartarmaznak, a ben~ foglaltak nem
tekinthetOek személyre szabott tsn~csnak, ajánl~snsk, ajánlattételi felhlvásnak, kötefezett"&ég vállallJS118k.
Melött kinyomiatm! ezt az e-mailt, lréijOk goncloljoo a környezetére.
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Tárgy: Fwd: Mobil távközlési antennák telepítése
Feladó: Dr. Koncz László <jegyzo@lovasbereny.hu>
Dátum: 2018.09.24. 7:58
Címzett: Szilvi <szroth@lovasbereny.datatrans.hu>, Szili Miklós

<sz i1i. mik los@lovasbereny.d atatra ns. hu>

--------Továbbított üzenet-------Tárgy:Mobil távközlési antennák telepítése
Dátum:Fri, 14 Sep 2018 15:45:10 +0200
Feladó:Mária Kecskeméti <kecske meti. ma ria @aq uaautomatika .hu>
Címzett:szili. miklos @lovasbe reny.datatra ns. h u
CC:jegyzo@lovasbereny.datatra ns .h u, bogna r.pete r @aq uaa utomatika. h u

Tisztelt Szili Miklós Polgármester Úr!
A DIGI Távközlési Kft. megbízásából keresem Önöket az alábbi kéréssel.
A DIG! Kft. negyedik mobiltelefon szolgáltatóként lép be a magyar piacra, melynek keretében
folyamatban van a szolgáltatáshoz szükséges mobil távközlési antennák telepítése országszerte.
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. igénybe kívánja venni az Önök tulajdonában lévő; LOVASBERÉN't,

030/22 Helyrajziszámon található víztornyot, hálózati antennáinak tartószerkezeteként hosszútávú
(min. 10-15 év) bérleti konstrukció keretében. A Fejérvíz Zrt.-vel folytatott előzetes technikai
egyeztetés alapján, a telepítésnek műszaki akadálya nincs.
A DIGI bérleti díj ajánlata 450.000 Ft
és a Tulajdonosi hozzájárulást is.

+ ÁFA/ év. Csatoltan megküldöm a bérleti szerződés tervezetét

Amennyiben az együttműködési lehetőségnek Önök részéről nincs akadálya, kérem tájékoztatását
arról, hogy a bérleti szerződés megkötése az Önök részéről milyen feltételekkel és módon
lehetséges.
Bármilyen kérdés esetében készséggel állok rendelkezésére,

a bognar.peter@aquaautomatika.hu

email címen, vagy a +36 30 3715764-es telefonszámon .
Mielőbbi válaszát előre is köszönöm.

Tiszte lettel:

Bognár Péter
ügyvezető

DIGI akvizíciós partner
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MEGÁLLAPODÁS
fogászati alapellátás biztosítására
1. számú módosítás
Amely létrejött egyrészről Lovasberény Község Önkormányzata ( 8093. Lovasberény
Kossuth utca 62), képviseli: Szili Miklós polgármester, továbbiakban, mint alapellátást
biztosító
Másrészről, Vereb Község Önkormányzata ( 2477 Vereb, Fő utca 10.) képviseli: Kurcz
Mária polgármester továbbiakban, mint alapellátást igénybe vevő között alulírott helyen és
napon az alábbiak szerint.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Lovasberény Község Önkormányzata a fogászati alapellátás
biztosítására 2017 decemberében új fogászati kezelőegységet vásárolt 5.000.000,- Ft
vételárért, melyre tekintettel a köztük 2016. június ... napján fogászati alapellátás
biztosítására kötött Megállapodást ( továbbiakban: a Megállapodás), mely jelen szerződés
módosítás elválaszthatatlan részét képezi egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:

1.)

Szerződő felek a Megállapodás(

pontját az alábbiak szerint módosítják.:

,,$.) Szerződő jelek megállapodnak abban, hogy a fogorvosi alapellátás működéséhez
Vereb Község önkormányzata 2019. január 1. napjától 220.000,- Ft+ Áfa összeggel
járul hozzá, amelyet két egyenlő részletben, minden év június 30-ig és december 31-ig
köteles számla ellenében megfizetni. "

2.)

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.) A megállapodást

Lovasberény Község
...................... számú határozatával>

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ........................... számú
határozatával fogadta el.

4.) Jelen szerződést szerződő felek elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írták alá.

Kelt, Lovasberényben 2018. október ....

Lovasberény Község Ön.k.01mányzata
Szili Miklós polgármester

Vereb Község Önkormányzata
Kurcz Mária polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata
dr. Koncz László Jegyző részére
8093 Lovasberény Kossuth L .u. 62.

Tisztelt dr. Koncz László Jegyző Úr!

A LIQUID-PORTER Kft. (székhely: 1077 Budapest, Bethlen G. u. 2. 11/24., cégjegyzék száma: 0109-992372) nevében eljárva Bársony Zsolt ügyvezető sajnálattal

hogy, a Lovasberény Község Önkormányzatával kötött, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződését a hatályos
jogszabályi vonatkozásnak eleget téve a - a megjelölt nappal - a szerződés megkötése óta a
gazdasági körülményekben bekövetkezett változások miatt, amelyek a cégünk működését, így
a közszolgáltatás törvényben és szerződésben előírt színvonalú teljesítését veszélyeztetik 2018. október hó első napjával cégünk felmondja.
A LIQUID-PORTER Kft.-nek nagy megtiszteltetés volt az elmúlt években az Önök által vezetett
Önkormányzattal együttműködni, azonban a megváltozott gazdasági környezet nem teszi
lehetővé, hogy Társaságunk a jövőben is ellássa, a közszolgáltatási szerződésből eredő

feladatait, ezért kényszerültünk ezen sajnálatos lépésre.
Budapest, 2018.09.20.
Tisztelettel:
a LIQUIO-PORTER Kft. nevében:

Bársony Zsolt

;s.
Tranzakció jóváhagyás
Köszönjük, megbízását az OTP Bank befogadta és

feldolgozta.

Indító számlaszám ·

11773449-01977628

Tranzakció azonosító

8950735614

Rögzltés dátuma

2018.08.17.

Tranzakció állapota

Végrehajtva

Tranzakció megnevezése

Belföldi forint átutalás

Ellenoldali számlaszám

10032000-01076985

összeg

3.000

Közlemény

18467617-1..07 Cziráky
közalapítvány hátraléka

Kedvezményezett neve:

Nemzeti Ad~s Vámhivatal

)k

Tisztelt Lovasberény Önkonnányzatának Képviselő Testülete!

Alulírott Magyarné Szita Melinda, Tóth Károlyné szill. Hégető Gizella Lovasberény, Arany
János utca 7. szám alatti lakos nevében szeretném a Tisztelt Képviselő Testület segítségét kém]
az alábbiakban.
Tóth Károlyné szül. Bégető Gizella több, mint 40 éve lovasberényi lakos. Sajnos augusztus
elején kórházba került, jelenleg a székesfehérvári intézmény krónikus osztályán fekszik. A
kezelömvos véleménye szerint nem tudja magát ellátni, folyamatos felügyeletet, gondozást
igényel. Jelenleg nem tudnak számára tovább helyet biztosítani, ezért valamelyik szociális
idősek otthonába kell őt elhelyezni.
Tóth Károlynénak nincsenek közvetlen hozzátartozói, albérletben lakott, melyet decemberig el
kell hagynia. Nyugdíja 107.735.-forint, mely nem fedezi azidös otthonok térítési díját.

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő Testület felé, hogy Tóth Károlyné szül. Hégető
;.Gizella részére anyagi támogatást nyújtani szíveskedjenek.
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