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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testí.üetének 2019. június 27.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Lagler István, Kerecsényi Zsuzsanna 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

Lagler István

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt.

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasbe1·ény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5412019. (VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és .iegyzökönyv

hitelesítő

megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülésén jegyzőkönyv vezetőnek
Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Lagler István képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre
venni és megtárgyalni

2
Költségvetési előirányzat módosítása
Kitekintő

határozat

Rendőrkapitányság

beszámolója

Pátka Refonnátus Általános Iskolával kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
-

Védőnő

kérelme

Közalkalmazotti álláshely biztosítása
Lovasberényi Református Iskola étkeztetésének biztosítása július 1-12 között
-

katolikus tábor támogatása

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogad.ja az ismertetett és

kibővített

napirendi ponto~ kézfelemeléssel jelezze.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi napil·endi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2019.(VJ. 27.) számú

HATÁROZATA
napirendjéről

nyílt ülés

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. június 27.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Költségvetési előirányzat módosítása
2.

Kitekintő

határozat módosítása

3. Munkate1iilet

átadása

az

energia-hatékonysági

TOP-os

beruházás

megkezdéséhez
4. 935 helyrajzi számú ingatlanra benyújtott vételi ajánlat megtárgyalása

5. Lovasberény

Szűzvár

0113/3 helyrajzi számú területet érintö településrendezési

eszközök módosítása
6. Lovasberényi TE kérelme
7. Környezetvédelmi javaslatok

8. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás
módosítása
9. Kastélypark faritkításából származó fanyesedék értékesítése

3
10. Elővásárlási jogról történő lemondás iránti kérelem megtárgyalása

11. Kérelem a régi könyvtár egyik helyiségének használatára
12. Rákóczi u. 6/C önkormányzati lakás ügye
13. Rendőrkapitányság beszámolója
14. Pátka Református Iskolával kötendő bérleti szerződés jóváhagyása

15. Vé dőnő kérelme
16. K özalkalmazotti álláshely biztosítása
17. Lovasberényi Református Iskola étkeztetésének biztosítása július 1-12 között

18. Katolikus tábor támogatása
Felelős :

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Költségvetési előirányzat módosítása
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné Pénzügyi Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést

megtárgyalta. Ismerteti az

előterjesztéssel egyezően

a költségvetési kiadás és

bevétel módosulását. Javasolja elfogadását.

Szili Miklós polgá1·mester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési
rendelet módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület nyílt

szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormá nyzata Képviselő-testületének
8/2019.( VII.05.) önkormányzati r endelete
az Önkormányzat 3/2019. (111.01.) számú 2019. évi költségvetési rendeletének
módosításáról

la rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

2.

Kitekintő

határozat módosítása

/a módosított határozatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/
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Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a 30 milliós hitelfelvételhez kormányzati
engedély szükséges. Korábban az
kitekintő

előzetes

adatszolgáltatás során be lett nyújtva a

határozat, amit azért kell módosítani, mert a hitel futamideje és kamata is

megváltozott. 10 éves fix kamattal szeretnénk felvenni a hitelt. Javasolja a módosított
kitekintő

határozat elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett

kitekintő

határozat

módosításával egyeté~ kézfeJemeléssel szavazzon.
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2019 (Vl.27.) számú
HATÁROZATA

A 2019-2022. évek költségvetési kitekintéséről szóló 27/2019 (11.28.) számú határozat
módosításáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a

Lovasberény

Község

Önkonnányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet
pénzügyi

kitekintő

követő

három évre várható

összegéről

a költségvetési

adatokat a határozat 1. számú módosított melléklete szerinti tartalommal

fogadja el.

Felelős:

polgármester, jegyző

Határidő:

azonnal

3. Munkaterület átadása az energia hatékonysági TOP-os beruházás megkezdésére

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a hitelfelvételhez kormányzati engedély
szükséges, amihez a kérelem benyújtásra került. Az elbírálás ideje elhúzódhat, ezért félő,
hogy a

kivitelező

az

időmúlás

miatt nem tudja tartani a közbeszerzés eredményeként

megállapított vállalkoz.ási díjat. Így felmerült annak a lehetősége, hogy amennyiben nem

5
ütközik egyéb rendelkezésbe a munkaterület átadásra kerüljön a vállalkozónak. Ehhez
kéri a testület hozzájárulását.

A testület egyetért a polgármesterrel.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az energia
hatékonysági TOP-os beruházás megke7..déséhez a munkaterület átadásra kerüljön a
kormányzati engedély előtt, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
57/2019 (VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Munkaterület átadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
energia-hatékonysági TOP-os beruházás megkezdése érdekében a munkaterületet
átadja a közbeszerzés nyertesének, a kivitelező Varbau Kft. részére, amennyiben
az átadás nem ütközik egyéb rendelkezésbe.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szilkséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

4. 935 helyrajzi számú ingatlanra benyújtott vételi ajánlat megtárgyalása
! a kérelmet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy ahhoz, hogy az önkormányzat eladja a
területet a szabályozási terven módosítani kell a terület fuilkcióján. Az eredeti koncepció
szerint a területen faluközpontot tervez a jelenlegi szabályozás. A településrendezési
eszközök felülvizsgálatának lezárását a következő TestiUet végzi el. Véleménye szerint
most már a következő testület döntsön, hogy kíván-e változtatni a szabályo7.ási terven.
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A testület egyetért a polgármesterrel.

5. Lovasberény Szíízvár 0113/3 helyrajzi számú területet

érintő

településrendezési

eszközök módosítása
!az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a
vonatkozásában a tárgyalásos eljárás

Szűzvár

befejeződött,

0113/3 hrsz-ú ingatlan

a Kormányhivatal füépítésze

megküldte szakmai véleményét, így nincs akadálya a módosítás elfogadásának.
Először

a környezeti vizsgálat szükségességéről hoz határozatot a testUlet.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az
előterjesztéssel

egyezően

nmcs,

szükség

környezeti

vizsgálat

lefolytatására

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt ülésen S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Képviselő-testületének
58/2019. (VI.27.} határozata

környezeti vizsgálat szükségességéről

A Lovasberény Képviselő-testülete a Szűzvár területét érintő településrendezési eszközök
módosításával összefüggésben az alábbi döntéseket hozza:
1. A telepillésrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.1 l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) hatálya alá tartozik.
2 A Kr 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat megkérte a környezet
védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy tennészetvédehni szakterületet illetően várható-e
jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.
3. A környezet védelméért felelős szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat
lefolytatását szükségesnek tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában.
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4. A Képviselő-testület a
jelentősnek, ezért úgy

módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartja
dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja

szükségesnek.

Felelős:

Szili Miklós, polgármester
azonnal

Határidő :

Szili Miklós polgármester: A

következő

határozat a településszerkezeti terv

módosításáról szól.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a településszerkezeti terv
módosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Képviselő-testületének
59/2019. (VI.27.) határozata

a településszerkezeti terv módosításáról

A Lovasberény Község hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan
a Képviselő-testület az alábbi döntéseket hozza:
1.
Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontja,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi
LXXVIII. Törvény 9/B. § (2) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Lovasberény
igazgatási területén a 102/2004. (IX.29.) számú határozatának 3:2 rajzszamu
településszerkezeti tervét jelen határozat 1. számú mellékletét képező TSZ-6 rajzszámú
településszerkezeti fedvényterv szerint módosítja.
2.
Egyidejűleg a 102/2004. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletét
képező , településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett területrészen hatályát veszti,
helyébe a jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap szerinti megállapítások lépnek.
3.
A jelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési
Szabályzatot és a szabályozási tervet módosítani kell.
4.
Jelen határozat az elfogadást követő napon hatályba lép.
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Felelős:

Szili Miklós, polgármester
azonnal

Határidő:

Szili Miklós polgármester: Végül, mindezek alapján a LÉSZ módosítását kell elfogadni
a testületnek.

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

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(VII. 15.)
önkormányzati rendelete a
712005. (VI.01.) önkormányzati rendelettel megállapított
Lovasberény Építési Szabályzat (LÉSZ) módosításáról
/a rendelet szövegét a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza

6. Lovasberényi TE kérelme
/a kérelmet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az Egyesület a kérelemben felsorolt
eszközöket szeretné megvásárolni, defibrillátor és

kiegészítőit,

amiket a csarnokban

helyeznének el. Az összes költség 97.700, Ft + Áfa. Az eszközökre sztikség van, ezért
javasolja megvásárlását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Lovasberényi

TE kérelme alapján

újraélesztő

eszköz és

kiegészítői

beszerzését az önkormányzat

támogatja 97.700,- Ft+ Áfa összegben, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2019.(VI. 27.) számú
HATÁROZATA

Dcfibrillátor kiegészítő eszközei beszerzéséről
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Lovasberényi TE Spotegyesület kérelmének helyt adva a sportcsarnokban
defibriUátor

életmentő

lévő

készülék biztonságos üzemeltetéséhez és tárolásához az

alábbi kiegészítő eszközöket szerzi be összesen 97.700,- Ft+ Áfa áron:
tároló szekrény, vagy fali tartó,
Beaty újraélesztést visszajelző eszköz,
újraélesztő

csomag,

készenléti hátizsák,
2-3 db defibrillátorrt jelző matrica.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgá!J:nester,

Határidő:

azonnal

7. Környezetvédelmi javaslatok a "Zöldcicáktól"
/a javaslatot a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Zöldcicák két 14 éves ikertestvér, akik 15
környezet- és természetvédelmi javaslatot fogalmazott meg. A megfogalmazott javaslatok
mindegyike fontos és figyelemre méltó, amit az önkormányzat is támogat és a munkánk
során igyekszik ezeket szem eJött tartani. A gyerekeknek írni fog egy köszönő levelet.

A testület egyetért a polgármesterrel.
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8. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
/az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismertetve az

előterjesztést

javasolja a beterjesztett

módosítás elfogadását.

A testület egyetért a módosítással.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja a beterjesztett társulási
megálJapodás módosítását, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt ülésen 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
61/2019.(VI. 27.) számú

HATÁROZATA
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Lovasberény Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd
térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzala,
Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu
Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata.
2.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés
miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
3.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt
Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata,
1.
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Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse
Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
önkormányzata.,
4.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó
felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.
5.
A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követőent az időrendben legutolsó
határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel
6.
Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást
2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen
módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba.
Felelős: Szili Miklós
Határidő: azonnal

polgármester,

9. Kastélypark faritkításából származó fanyesedék értékesítése
/az ajánlatokat ajegyzökönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a kastély park faritkításából származó
fanyesedék, fahulladék, illetve tűzifa megvételére három ajánlat érkezett. A legkedvezőbb
ajánlatot Rottman László egyéni vállalkozó tette 16.500,- Ft/m3+Áfa vételárat ajánlva.
Javasolja elfogadását azzal a feltétellel, hogy az adásvétel megkötése

előtt

tisztázni kell,

hogy az önkormányzat jogosult-e tűzifa értékesítésre.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki Rottman László egyéni vállalkozó
ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a kastélypark faritkításából származó fa
értékesítésére, kézfelemeléssel szavazzon.

12

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2019.(VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Faritkításból származó tűzüa értékesítéséről
Lovasberény Község Önk01mányzata Képviselő-testülete úgy dönt> hogy a
kastéylpark faritkításából származó

tűzifát

értékesíteni kívánja. A beérkezett

ajánlatok közül, Rottman László (2477 Vereb, Kossuth u. 3.) egyéni vállalkozó,
mint legkedvezőbb
Felkéri a

jegyzőt

ajánlattevő

árajánlatát fogadj a el 16.500,- Ft/m3 vételáron.

és a polgármestert az adásvétel

előtti

szükséges

előzetes

intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

10. Elővásárlási jogról történő lemondás iránti kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv'11. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: A 932/B helyraj zi számú ingatlanon
kerül. Az ingatlanra az önkormányzatnak
önkormányzat eddig sem élt az

elővásárlási

elővásárlási

lévő

lakóház eladásra

joga van. Tekintettel arra, hogy az

jogával, javasolja, hogy most is mondjon le

az elővásárlási jogáról.

A testület egyetért a polgármesterrel

Szili Miklós polgánnester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
a 932/B hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
kézfelemeléssel szavazzon.

elővásárlási

jogával nem kíván élni,

13

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
63/2019.(VI. 27.) számú

HATÁROZATA
A lovasberényi 935/B helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

lemondásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy lovasberényi 935/B helyrajzi számú, természetben

Lovasberény Park tér 7. szám alatt

lévő

építményre vonatkozó

elővásárlási

jogával nem kíván élni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

11. Kérelem a régi könyvtár egyik helyiségének használatára

/a kérelmet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy Berencsi Attila

festőművész műterem

céljából szeretné bérbe venni a régi könyvtár első nagy üvegablakos helyiségét, amely

jelenleg használaton kívül áll. Az

előzetes

egyeztetés során 20.000,- Ft/hó bérleti díj

elfogadható lenne. Javasolja, hogy egy éves határozott

időre

20.000,- Ft/hó bérleti díj +

rezsi ellenében az önkonnányzat adja bérbe a helyiséget.

A testület egyetért a polgármester javaslatával.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a régi könyvtár
megjelölt helyiségét az önkormányzat bérbe adja Berencsi Attila úr részére 20.000,- Ft/hó

+ rezsi bérleti díj ellenében, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2019.(VI. 27.) számú
HATÁROZATA

Rákóczi u. 15. számalatti helyiség bérbeadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testtilete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában
22 m2

területű

lévő

Rákóczi u. 15. szám alatti ingatlan nagyablakos

helyiségét bérbe adja

műterem

céljából Berencsi Attila

(Lovasberény, Kossuth u. 75.) részére havi 20.000.- Ft + rezsi bérleti díj
ellenében egy évi határozott időre.
Felkéri a polgármeste11 a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

12. Rákóczi u 6/C önkormányzati lakás ügye
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a jegyzö úr az

előterj esztését,

illetve

kérelmét visszavonta, ezért megtárgyalása le kerül a napirendről.

13. Rendőrkapitányság beszámolója
/a beszámolót a jegyzőkönyv 14. számú meJJéklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismertetve a beszámolót javasolja elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Rendőrkapitányság

beszámolóját

15

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

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
65/2019. (VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Lovasberény község közrendjének és közbiztonságának 2018. évi helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovasberény község
közrendjének és közbiztonságának 2018. évi

helyzetéről

szóló beszámolót

jóváhagyólag elfogadja

Felelős :

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

14. Pátka Református Általános Iskolával kötendő bérleti szerződés jóváhagyása
/a szerződést ajegyzökönyv 15. számú melléklete tartahnazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a testület korábban döntött arról, hogy a
sportcsarnokot testnevelési órákra bérbe adja a Pátkai Református Iskolának. A bérleti
szerződés

elkészült, a bérlet

időtartama

5 év, amely meghosszabbítható. A bérleti díj

1270,- Ft/óra Kéri a testület jóváhagyását a szerződés megkötéséhez.

A testület támogatja a

szerződés

megkötését.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett bérleti
szerződés

megkötésével kézfelemeléssel szavazzon.

16

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2019. (V. 30.) számú

HATÁROZATA
Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával kötendő
bérleti szerződés

megkötéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy a Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti

Iskolával aj egyzőkönyv 15. mellékletét képező bérleti szerződést köt.

Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

15. Védőnő kérelme
/a kérelmet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a

védőnő

szeretne egy új Dopple11

készüléket magzati szívhang hallgatására, mert a régi használhatatlanná vált. A készülék

beszerzési ára 24.000,- Ft. Javasolja a készülék beszerzését.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat
a védőnő részére új Doppert készüléket szerezzen be, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
67/2019. (VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Védőnő

részére Doppler beszerzéséről

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

Szolgálat részére magzati szívhang hallgatására Doppler készüléket

szerez be 24.000,- Ft vételáron a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

2019. július 31.

16. Közalkalmazotti álláshely biztosítása

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Művelődési ház és könyvtárból hamarosan
nyugdíjba megy egy kollega, ezért szükséges a nyugdíjba vonulásáig, egy álláshely
biztosítása.

Előre

láthatólag

jövő

év májusáig. Az álláshelyre a pályázatot a

jegyző

júliusban teszi közzé.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a
közalkalmazotti álláshely betöltésének biztosításával, amely
szól, kézfelemeléssel szavazzon.

Művelődési

jövő

házba egy új

év június 17 napjáig

18
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
68/2019. (VI. 27.) számú
HATÁROZATA
Közalkalmazotti álláshely biztosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
közművelődési

feladatok ellátására egy

fő

álláshelyet biztosít nyugdíjazás miatt

2020. június 17. napjáig.
Felkéri a jegyzőt az álláspályázat közzétételére.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző,

Határidő:

azonnal

17. Lovasberényi Református Általános Iskola étkeztetésének biztosítása július 1-12
között
/a kérelmet a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartahnazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az áltaJános iskola azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy engedélyezze, hogy az óvodai
étkeztetést részük.re biztüsítsa. Az óvoda

vezetője

főzőkonyha

július

1~12

között az

úgy nyilatkozott, hogy a kérést tudják

teljesíteni a megadott ételmennyiségben, ezért javasolja az engedély megadását.
Továbbá 2019.06.17-07.21. közötti, illetve 219.06.24.-28. közötti

időszakban

összesen 6

gyermek allergiás (diétás) étkeztetésének jóváhagyását.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Református Általános
Iskola július 1-12 közötti étkeztetésének biztosításával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2019. (VI. 27.) számú

HATÁROZATA
Reményik Sándor Református Általános Iskola nyári étkezési
megrendeléséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Reményik Sándor Református Általános Iskola július 01 - július 12 közötti
étkeztetésére vonatkozó megrendelését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Ebéd óvodás gyermekek részére 320,- Ft/adag áron,

Ebéd felnőttek részére 700,- Ft/adag áron.
A

képvi selő-testület

időszakban a

2019.06.17.-07.21. közötti, illetve 2 19.06.24.-28. közötti

6 gyermekre diétás étkeztetését jóváhagyja.

Ebéd óvodás gyermekek részére 620,- Ft/adag áron.

Felkéri a polgármestert és az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester, Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

Határidő :

azonnal

18. Katolikus tábor támogatása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az

elöző

testületi ülésen már volt

errő l

szó,

most határozattal is meg kellene erösíterú, hogy a nyári katolikus tábort az önkormányzat

a rendeletben megállapftott kedvezményes étkeztetési áron támogatja.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a katolikus nyári tábor javasolt
támogatásával, kézfelemeléssel szavazzon.

20
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2019 (VJ. 27.) számú

HATÁROZATA
Nyári gyermektáborok támogatásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy dönt, hogy a 2019. 07. 08 - 07. 12. között tartandó Katolikus
hitéleti táborban résztvevő 50 fő részére kedvezményes gyermekétkeztetési áron
biztosítja az étkeztetést.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

2019. július 09.

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 21,00 órakor.
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Dr. Koncz László

Szili MiI<lós
polgármester

jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítő :

. . . M~
Ci~·lstván
)

képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHiVó
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2019. június 27.-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.
Napirendi pontok:
1.

Munkaterület átadása az energia hatékonysági TOP-os beruházás megkezdésére
Előadó:

2.

935 helyrajzi számú ingatlanra benyújtott vételi ajánlat megtárgyalása
Előadó:

3.

Szili Miklós polgármester
Szíli Miklós polgármester

Lovasberény Szüzvár 011313 helyrajzi számú területet érintő településrendezési eszközök módosítása

Előadó: Szili Miklós polgármester

4.

Lovasberényi TE kérelme
Előadó : Szili Miklós polgármester

5.

Környezetvédelmi javaslatok a Zöldcicáktól
Előadó: Szili Miklós polgármester

6.

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosltása
Szili Miklós polgármester

Előadó :

7.

Kastélypark faritkitásából származó fanyesedék értékesítése
Előadó: Szili Miklós polgármester

8.

ElővásMási

9.

Kérelem a régi könyvtár egyik helyiségének használatára
Előadó: Szili Miklós polgármester

jogról történő lemondás iránti kérelem megtárgyalása
Előadó: Szili Miklós polgármester

10. Rákóczi u. 6/C önkormányzati laká
Elöadó: Dr. Koncz László jegyzö ;
Lovasberény, 2019. június 21.
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JELENLETI IV
Lovasberény Község Ön.kormányzata Képviselő-testületének 2019. június
27.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén
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Szili Miklós polgármester

Farkasné Szoboszlai Aranka
Lagler István

képviselő

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
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Bercsényi Miklós

képviselő

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

Dr. Varga László

képviselő

•••·•···•••••······•••••··•··•·······••·•·••··

Kerecsényi Zsuzsanna képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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Meghívott jelenlevők:
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2019. év 1. módosítás
Polgármesteri hivatal
Bevétel
EP választás
2018.évi maradvány
finanszírozás
összesen

955 733
43 935
1 831 OOO
2 830 668

Kiadás
Választási megbízási díj
Választási reprezentáció
Választási járulékok
Választási dologi kiadás
dologi kiadás
Megbízási díj 7 hónapra
Járuléka
mobil beszerzés
összesen

690 OOO
71 OOO
182 OOO
12 733
43 935
1 365 OOO
266 OOO
200 OOO
2 830 668

Óvoda
Bevétel
2018.évi maradvány
összesen

41377
41377

Kiadás
dologi kiadás
összesen

41377
41377

Önkormányzat
Bevétel
Bér pályázat
átvett pénzeszköz
2018.évi maradvány
ipar(izési adó
összesen
Kiadás
Megbízási díj 1 hónapra
Járuléka
2018. évre visszafizetés
2017. évre visszafizetés
Kamat fizetés
Eszköz beszerzés
T.E. Sport támogatása
Tartalék csökkentés
finanszírozás
összesen

5 808 OOO
-5 808 OOO
35 935
4 991 516
5 027 451

195 OOO
34125
2 014 975
13 351
685 OOO
254 OOO
760 OOO
-760 OOO
1 831 OOO
5 027 451

A.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... ./2019.( ....) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 3/2019. (IIl.01.) számú 2019. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2019. 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 Önkom1ányzat 2019. évi költségvetését
1.340.138.496 Ft bevétellel
1.340.138.496 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 289.066.402 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkonnányzati segélyfolyósítás

150.174.782
30.000.125
97.272.495
11.619.000

b.) Támogatások

Ft
Ft
Ft
Ft

21.710.036Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 1.022.147.904 Ft
- Felújítási kiadások
124.705.000 Ft
- Beruházási kiadások
894.696.904 Ft
2.746.000 Ft
- Egyéb bernházás

d.) A
e.)A

képviselő-testület
képviselő-testlilet

a tartalékot 240.000 Ft-ban állapítja meg.

a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 4.574.154 Ft-ban állapítja meg.
3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmalza.

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

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

Képviselő-testület

a 2019. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási cél elői rányzatait a 4. számú melléklet állapítja meg.

előirányzatait a

4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 240.000 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, azokjellege, összege, mértéke, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§
1.) A költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép

A költségvetési létszámkeretet a képviselő-testület 44 fóben határozza meg.
2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú
melléklet szerint állapítja meg.

Záró rendelkezések
7.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követö napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Lovasberény, 2019.június 27.

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2019 .. „

„.

„ ...... ... „

jegyző

1. számú melléklet

2019/... (). számú rendelet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

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

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1 Müködési célú támoqatások ÁH-n belül

147 555 261

148510994

1

Kiadások
Személyi juttatássok

2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül
3 Közhatalmi bevételek

870 038 643

870 038 643

2

74 250 OOO

79 241 516

54 598 096

54 598 096

628 OOO

628 OOO

4

Működési

bevételek

5

Felhalmozási bevételek

6

Működési

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Bevételek
Finanszírozás

működésre

Finanszrrozás felhalmozási célra
Főösszesen

eredeti ei.

módosított ei.

Munkaadókat terhelő járulékok

29 518 OOO

· 30 OOO 125

3
4

Dologi kiadások

96 489 450

97 272 495

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 619 OOO

11 619 OOO

5

Eavéb működési kiadások

19 921 710

21 950 036

6
7

Beruházások

894 696 904

894 696 904

Felújítások

124 705 OOO

124 705 OOO

2 292 OOO

2 746 OOO

8

Egyéb felhalmozás

9

Finanszírozás

133 295 886

800 OOO

1 OOO OOO

1466534 886 1474434 382

módosított ei.

150 174 782

187 121 247

131 664 886

eredeti ei.
147 853 782

1334070 OOO 1 340 138 496

187 OOO OOO

2019/ ... (}. számú rendelet

Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

6 974 154
1334070 OOO 1340138 496
6 974 154

131664886
800 OOO

133 295 886

1 OOO OOO
1 466 534 886 1474434 382

3a. szamú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei
2019/ ... (}. számú rendelet
Ovoda
Megnevezés

1
2

3
4
5

6
7

8

Helyi önkorm. működésének általános támoqatása
Tel.önkorm. ec:ives köznev. feladatainak támoqatása
Tel.önkorm. szociális és qyermekíóléti fel. támoqatása
Tel.ön korm. kulturális feladatainak támoqatása
Működ és i célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészitö támoqatásai
Eavéb müködési célú tám . bevételei AH-n belül
Mőködési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Jqazqatásí díj
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

eredeti ei.
Kötelező
em kötele

módosított ei.
Kötelező
Nem kötelező

Hivatal
eredeti ei.
módosított ei.
Kötelező
em kötele,
Kötelező
Nem kötelező

955 733

0

0

0

0

0

0

955 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 OOO

0

0

35 562 596

0

87 886 486
400 OOO

126 749 082

0

300 OOO

0

0

1 500 OOO
1 800 OOO

0

300 OOO

0

35 562 596

2 900 OOO

38 462 596

0

300 OOO

0

2 941 377
38 503 973
87 886 486
400 OOO
126 790 459

1543935

43 778 400
400 OOO

0

45 978 400

0

2 799 668
45409 400
600 OOO
48 809 068

0

0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés

Kötelező

1
2

3
4
5

6

7
8

Helyi önkorm. működésének általános támoqatása
Tel.önkorm. eqyes köznev. felad atainak támoqatása
Tel.önkorm. szociális és avermekiólétí fel. támoqatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támooatasa
Működési célú köz pontosított elői rányzatok
Helyi önkormán yzatok kieqészitő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül
Műkö dési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási c élú támogatások AH -n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díí
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszkö zök
Felhalmozási c élú átvett p énzeszközök
Finanszíro zási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalm ozási célra
Fő öss zesen

Önkormányzat
módosított ei.
emkötele Kötelező Nem kötelező

eredeti ei.

60 136 799
47 488 300
19 902 397
3 184 720

60 136 799
47 488 300
19 902 397
3 184 720
5 808 OOO

16 843 045
147 555 261

11035045
0

870 038 643
870 038 643

147 555 261

0

870 038 643

0

870 038 643

8 500 OOO
5 050 OOO
60 400 OOO

8 500 OOO
5 050 OOO
65 391 516

73 950 OOO
0
18 255 500 780 OOO

78 941 516
18 255 500

628 OOO

0

0
780 OOO

628 OOO
182 635 935
1298054 855

780 OOO

1293 027 404 780 OOO 1298 054 855

780000

182 600 OOO
1293027 404 780 OOO

összesen
eredeti ei.
módosított ei.
Kötelező
em kötele.
Kötelező
Nem kötelező
60136 799
0
60 136 799
0
47 488 300
47 488 300
0
0
19 902 397
0
19 902 397
0
3184 720
0
3184 720
0
0
0
5 808 OOO
0
0
0
0
0
16 843 045
0
11990778
0
147 555 261
148 510 994
0
0
870 038 643
0
870 038 643
0
870038 643
0
870 038 643
0
8 500000
0
8 500 OOO
0
5 350000
0
5 350 OOO
0
60400 OOO
0
65 391 516
0
74 250 OOO
79 241 516
0
0
53 818 096 780000
53 818 096
780 OOO
0
0
0
0
628 OOO
0
628 OOO
0
0
0
0
0
187 OOO OOO
0
187 121 247
0
1333 290000 780 OOO 1339358 496
780 OOO
131664886
133 295 886
0
800000
1 OOO OOO
0
1465 754 886 780000 1 473 654 382
780 OOO

3b.számu melléklet
Az önkormányzat 2019. évi kiadásai

.

-

-

-·

-

~

-

Sor

szá

Megnevezés

m

Összesen

eredeti ei.
Kötelezö
fefadat

1

2

Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok

3

Dologi kiadások

4

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb müködési
kiadások

5

147 853 782

óvoda
mödosított ei.

Kötelező

Őnként
vállalt
feladat

feladat

0

150174782

eredeti ei.
Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

0

Hivatal
módos[tott ei.

Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

7 1612082

eredeti ei.
Kötelező

Önként
vállalt
feladat

feladat

71 612 082

Önkomiányzat
módosított ei.

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

31 272 400

3 3 398400

,„ „_„

t
vállalt
feladat

eredeti ei.
Kötelező

feladat

módosított eí.

Önként
vállalt
feladat

44 969 300

29 518000

0

30 OOO 125

0

14 586 OOO

14 586 OOO

6 345 OOO

6 793000

8 567 OOO

95 609 450

880000

96 392 495

8BO OOO

40 151 OOO

401 92 377

7 961 OOO

8 017 668

47 497 450

11 619 OOO

0

11619000

0

Kötelező

feladat

45 164 300

8 621 125
880 OOO

11619000

48182 450

19 921 710

0

21950036

0

19 921 710

21950036

6
7

894 696904

0

894 696 904

0

894 696 904

894 696 904

Felújítások

124 705000

0

124 705000

0

124 705 OOO

124 705 OOO

8

Egyéb felhalm.

2 292 OOO

0

2 746 OOO

0

9

Finanszírozás
KIADASOK

6 974 154

0

6 974 154

0

1 333 f90 OOO

880 OOO

1 339 258 496

131 664886

0

133 295 886

0

131664 886

133 295 886

800()()()

0

1 000000

0

800 OOO

1 OOO OOO

1465 654 886

880000

1 473 5S4 382

ÖSSZESEN

880 OOO 126 749 082

400 OOO

0

126 790 459

400 OOO

0

45 978 400

SOO OOO

0 4 8 809 068

0

1 492 OOO

1 746 OOO

6974 154

6 974 154

1160 462 518

880 OOO

11 619 OOO

Beruházások

400 OOO

Önként
vállalt
feladat

880 OOO

1163 658 969

880 OOO

Finanszírozás
működésre

Finanszírozás
felhalmozási célra

FÖÖSSZESEN

880 OOO 126 749 082

0

126 790 459

0

45 978 400

0

48 809 068

0

1 292 927 404

880 OOO

1297 954855

880000

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
2019/ ... (). számú rendelet

Felúj ítás
Önkormányzat

eredeti ei.

Ovoda, Diósi út felúj itás
'óvoda konyha átalakítás
Orvosi rendelő energ etikai palyázat
Sportcsarnok enernetikai palyázat

Osszesen
Felújítás összesen

3 050 OOO
1 800 OOO
26 400 OOO
93 455 OOO
124 705 OOO
124 705 OOO

módosított ei.
3 050 OOO

1 800 OOO
26 400 OOO
93 455 OOO
124 705 OOO
124 705 OOO

Beruházás
Hivatal

Osszesen
Önkormányzat

Szennyvíz pályázat
lvóviz saját forrás
HESZ
Jótállási biztosíték

Osszesen
Beruházás összesen

E:qve" b f e lh a 1mozas
!óvoda

Hivatal

Ovoda kisértékű eszköz
Konyha kisértékü eszköz
Osszesen
Hivatal kisérté kű eszköz

összesen
Önkorm ányzat

Város és község gazd. kisértékü eszköz
Városkörnyéki A lap törlesztés
Osszese-n

Egyéb felha lmozás összesen
ÖSSZESEN

0

0

870 038 643
14 812 261
8 001 OOO
1 845 OOO
894 696 904
894 696 904

870 038 643
14 812 261
8 001 OOO
1 845 OOO
894 696 904

100 OOO
300 OOO
400 OOO
400 OOO
400 OOO

100 OOO
1 392 OOO

1 492 OOO
2 292 OOO

894 696 904

100 OOO
300 OOO
400 OOO
600 OOO
600 OOO
354 OOO
1 392 OOO
1 746 OOO
2 746 OOO

1 021 693 904 1 022 147 904

S.számú melléklet

2019/. .. (). számú rendelet

Az Önkormá nyzat 2019. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM
1

2

3

FELADAT/CÉL
általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

eredeti ei.

1 OOO OOO

módosított ei.

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

240 OOO Képviselö testület

Támogatások

6 . szémú melléklet

2019/ .() számú rendelet

ÁH-n belül pénzátadás
eredeti ei.

Onkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családsegítő,

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

módosított ei.

4 837 314

4 837 314

4 837 314

4 837 314
1 812 961

1812961
1 663 950
6 650 275

149 011
1663950
6 650 275

Osszesen

300 OOO
300 OOO

300 OOO
300 OOO

ÁH-n belül

6 950 275

6 950 275

Rendőrség

149 011

ÁH-n kívül pénzátadás
eredeti ei.

Onkormányzat

módosított ei.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Megyei Polgárvédelmi Egyesület
Hulladékgazdálkodás
Berény útó nevű települések
Ezerjó vidékfejlesztés
Vé_rtes-Gerecse Vidékfeil. Köz.
Zánkai 2018. évi támogatása
T.E. Sport
Eqvház
Összesen

12 120 440

ÁH-n kívül

12 120 440 12 880 440

Összesen:

19 070 715

39
30
10
300
26
52
162
50
450
11 OOO

480
OOO
OOO
OOO
320
640
OOO
OOO
OOO
OOO

39 480
30 OOO
10 OOO
300 OOO
26 320
52 640
162 OOO
50 OOO
1210000
11 OOO OOO
12 880 440

19 830 715

8. számli melléklet

2019/ . (). számú rendelet

LÉTSZÁMOK

Óvoda

eredeti ei.

Óvodai nevelés, működés
Óvoda étkeztetés

15

módosított ei.

lS

s

5

20

20

"
2
2

3
2

Önkormányzat
Önkormányzati jogalkotás
Város és községgazdálkodás
Védőnő

Művelődés i ház
Könyvtár
Sportcsarnok
Közmunka

.)

3

1
1

]

6
16

Q
17

7

7

43

44

Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Összesen:

J_
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.( VIl.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 3/2019. (III.01.) számú 2019. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1.§

l.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését
1.340.138.496 Ft bevétellel
1.340.138.496 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 289.066.402 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

150.174.782 Ft
30.000.125 Ft
97 .272.495 Ft
11.619.000 Ft

21.710.036 Ft

b.) Támogatások

e.) A felhalmozási célú kiadások 1.022.147.904 Ft
- Felújítási kiadások
124.705.000 Ft
894.696.904 Ft
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruházás
2.746.000 Ft
d.) A

képviselő-testület

a tartalékot 240.000 Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.

f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 4.574.154 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.

1

3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselő-testület a 2019. 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 önkormányzat általános tartalékát 240.000 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.

6.§
1.) A költségvetési rendelet 9. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A költségvetési létszámkeretet a képviselő-testület 44 fóben határozza meg.
2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú
melléklet szerint állapítja meg.

7.§
1. )A költségvetési rendelet 10. §-ának 4 bekezdéséhez a Képviselő-testület a törlesztés
alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

J1i
..........................
~.b................ .
polgárme?~;-.
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2019.július 5.
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jegyző

1. szamó melléklet

812019.(Vll.05). számú rendelet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég önkormányzata

11.) -- ------- --Y- . __ g___ . ----,- 2.

3.

- :-- ----: _

1

9.számú melléklet
8/2019.(Vll.05}. számú rendelet
Kölcsöntörlesztés alakulása

Töke

eredeti
módosftott
2020
2021
2022 2023-2029
3 192 OOO 3 792 OOO 3 900 OOO 3 900 OOO 3 900 OOO 21 OOO OOO

2.szJmú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1 Működési célú támooatások AH-n belül
2 Felhalmozási célú támooatások AH-n belül
3 Közhatalmi bevételek
4 Működési bevételek
5 Felhalmozási bevételek
6 Működési célú átvett pénzeszközök
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8 Finanszlrozási bevételek
Bev•telek
Finanszlrozás működésre
Flnanszlrozás felhalmozási célra

F6összesen

eredeti ei.
módosltott ei.
147 555 261
148 510 994
870 038 643
870 038643
74 250000
79 241 516
54 598 096
54 598 096
628 OOO

628 OOO

187 OOO OOO
187 121 247
1334070 OOO 1340138 496
131664886
133 295 886
800 OOO
1 OOO OOO
1466 534886 1474434382

1
2

3
4
5
6
7

8
9

Kiadások
Személvi iuttatássok
Munkaadókat terhelö Járulékok
Doloai kiadások
Ellátottak Pénzbeli juttatásai
Eavéb működési kiadások
Beruházások
Felúiftások
Eavéb felhalmozás
Finanszlrozás
Kiadások
Finanszlrozás mükOdésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

812019.(Vll.05). számú rendelet

eredeti ei.

147 853 782
29 518 OOO
96489450
11619 OOO
19 921 710
894696 904
124 705 OOO
2292 OOO

módosított el.
150 174 782
30000125
97 272 495
11 619 OOO
21950036
894696 904
124 705 OOO
2 746000

6 974154

6 974154
1334070 OOO 1340138496
131e64886
133295 886
800 OOO

1 OOO OOO

1466 534886 1474434382

3a. szémO melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei
8/2019.{Vll.05). számú rendelet
ovoda
Megnevezés

1

2

3
4

s
6

7
8

Helyi önkorm. mOködésének általános támoQatása
Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoQatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támoaatása
Tel.önkonn. kulturális feladatainak támogatása
MOkOdési célú központosltott elölrányzatok
Helyi önkormánvzatok kiegészltö támooatásai
Eavéb mQködési célú tám. bevételei AH-n belül
Múk6désl célú UlmogaUisok AH-n be10lr61
Egyéb felhalmozási célú támoaatások AH-n belOlröl
Felhalmozási célO Umoaatllsok AH-n be1Qlr61
Atengedett adók
Igazgatási dfi
Helvi adók
Közhatalml bevételek
MOködésl bevételek
Felhalmozási bevételek
MOködésl célú átvett pénzeszközök
Felhalmozisl célú átvett pénznzközök
Flnanszirozásl bevételek
Bevételek
Finanszírozás mOködésre
Finanszfrozés felhalmozésl célra

F6összesen

eredeti ei.
Kötelezö
am kötele

módosított ei.
Kötelezö
Nem kötelezö

Hivatal
eredeti ei.
módosftott ei.
Köte lező
em kötele;
Kötelező
Nem kötelezö

0

0

0

0

0

0

955 733
955 733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 OOO

0

0

35 562 596

2 900000
38462 598

0

300 OOO

0

0

1500 OOO
1800 OOO

0

2 941377
0

87 686486
400 OOO

126 749 082

0
35562596

38503 973

126790459

0

45 978400

300 OOO

0

1543 935

43 778400
400000

67 886486
400 OOO

0

300 OOO

2 799 668

0

45409 400
600 OOO

0

48 809 068

0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés

1
2

3
4

s
6
7
8

Helvi önkorm. mOködésének általános támogatása
Tel.Onkorm. eaves köznev. feladatainak támoaatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.Onkorm . kulturális feladatainak támooatása
MOködési célú közoontosftott elöiránvzatok
Helvi önkormányzatok kiegészftö támogatásai
Eavéb mOködési céfú tám. bevételei AH-n belül
MOködéai célú támogatAsok AH·n belülr61
Eavéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülröl
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
lgazqatési dfi
Helvi adók
Közhatalmi bevMelek
MOködésl bevételek
Felhalmozási bevételek
MOködésl célú átvett Pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Flnanszfrozésl bevételek
Bevételek
Finanszlrozás működésre
Finanszfrozás felhalmozási célra

F66Sszesen

Onkormánvzat
eredeti ei.
módosltott ei.
Kötelező
l:?m kötele
Kötelezö
Nem kötelező
60136 799
60136 799
47 488 300
47 488 300
19 902 397
19 902 397
3184 720
3 184 720
5 808 OOO

16 843 045
11035 045
147 555 261
0
147 555 261
870038643
870038643
870 038 643
0
870 038 643
8 500 OOO
8 500 OOO
5050000
5 050 OOO
60400 OOO
65 391 516
0 8/2019.(Vll.OS).
73 950 OOO
18 255 500 780 OOO
18 255 500
628000

0
0

0
780 OOO

628000

182600000
182 635 935
1293027 404 780 OOO 1219113339

780000

1293027 404 780000 1219113 339

780000

Osszesen
eredeti ei.
módosltott ei.
Kőtelez6
em kOtelei
Kötelezö
Nem kötelezö
80136 799
60136 799
0
0
47 488 300
0
47 488 300
0
19902397
0
19 902 397
0
3184720
0
3184 720
0
0
5 808000
0
0
0
0
0
0
16843045
0
11990778
0
147 555 261
0
148 510 994
0
870038 643
870 038 643
0
0
870038643
870 038 643
0
0
()
8500000
8500 OOO
0
5350000
0
5 350 OOO
0
60400000
0
65 391 516
0
74250000
300 OOO
0
0
53 818096 780000
53 818 096
780 OOO
0
0
0
0
828000
0
628 OOO
0
0
0
0
0
187000000
187121 247
0
0
1333290000 780000 1260416 980
780000
131664886
133 295 886
0
800 ()()()
1 OOO OOO
0
1465754886 780000 1394 712 886
780 OOO

3b.szémú melléklet

Az ISnkonnányzat 2019. évi kiadásai

Sor

az6
m

összesen

Megnevezés

K6telez6
feladat

1
2

Személyi
juttatások
MunkaadOi
járulékok

3

Dologi kiadások

4

óvoda

módositott el.
Kötelez6
Önként
faladat
villalt

eredeti el.
Őnként

vállalt
feladat

KlHerez6

feladat

feladat

Hivatal
módosltott el.

eredeti el.

Kötelez6
feladat

Önként
vállalt
feladat

eredeti el
K6telez6

Önként

feladat

vállalt
feladat

Önként
vállalt
feladat

-

móda. ltoU el
..
K6telez6
t
feladat
válllilt

feladat

Önkorménvzat
eredeti el.
módosltott el.
Kötalaz6
Kötefez6
Önként
Önként
feladat
feladat
vállalt
vitlalt
feladat
feladat

147 853 782

0

150 174 782

0

71 612082

71 612082

31272400

33 398 400

.(4 989 300

29 518 ()(}()

0

30 OOO 125

0

14 586 OOO

14 586 OOO

e 345000

8 793 OOO

8 587 OOO

95609450

880000

96 392495

880 OOO

401 51 OOO

40192377

7 961 OOO

e 017666

47 497 450

11619 OOO

0

11619 000

0

45 164 300
8621125
880 OOO

48 182 450

s

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb mOködésl
kiadások

19 92 1 710

0

21950036

0

19 921 710

21950036

6

Beruház.ások

894 6911904

0

SIM 696 904

0

894 696 90-'

894898 904

7

124 705 000

0

124 705 OOO

0

124 705 OOO

124 705000

e

Felújltások
Egy6b felhalm .

2 292000

0

2748000

0

9

Finanszirozás

11 619 OOO

400 000

800000

11619000

14112000

1748 OOO

6 97415.(

6974154

0 1 160 4&2 518

880000 t tu 168sn

6'il74 154

0

6974154

13331~0000

NO~

f 3Jll2514H

13 1 ~886

0

133295 886

0

131664888

t33 295888

OOO

0

1 000000

0

BOD OOO

1 00000 0

14558548116

880000

1473 554382

1 292 127 404

880000 12979648141

0

KIADASOK
ÖSSZESEN

400000

400 OOO

880000 1217"9

oaz

0

121790459

0

45978ael

0 48809088

880000

880000

Finanszlrozas

mOkOdésre
Finanszlrozés

felhalmozási célra
FÖÖSSZESEN

8()()

880000 12$749082

0

126790469

0

45978400

0 48809068

0

880000

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
8/2019.(Vtl.05). szamú rendelet

Felújftás
önkonnányzat

.
Felújltás összesen

[Ovoda, Diósi út felúiltás
.óvoda konyha atalakftás
Orvosi rendelö enemetikai pélyézat
Sportcsarnok energetikai oálvázat

'Osszesen

eredeti ei.
módosított ei.
3 050000
3050 OOO
1 800 OOO
1 800 OOO
26400000
26 400 OOO
93455 OOO
93455000
124 705000 1241705 OOO
124 705 OOO
124 705 OOO

Beruházás
Hivatal

IOnkormányzat

ö sszesen
Szennyvíz pályázat
lvóvlz saiát forrás
HESZ
Jótállási biztosfték

összesen
Beruhálls összesen

Eay,6bfelhalmoz' s
IOvoda

ó voda kisértékű eszkOZ
Konyha kisértékO eszköz
Osszesen
Hivatal
Hivatal kisértékQ eszköz
OsRe&en
Város és közséa aazd. kisértékü eszköz
Önkormányzat
Városkörnyéki Alap tör1esztés
!összesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

0
670038643
14 812 261
8 001 OOO
1845 OOO
894696904
894 696 904

100 OOO
300 OOO
400 OOO
400000
400 OOO
100 OOO
1 392 OOO
1 492 OOO
2 292 OOO

0
870 038 643
14 812 261
8 001 OOO
1 845 OOO
894696904
894 696 904

100 OOO
300 OOO
400000
600 OOO

600000
354000

1 392 OOO

1746000
2 746000

1 021 693 904 1 022147 904

5.számll melléklet

8/2019.(Vll .05). számú rendelet
Az Önkonnányzat 2019. évi tartarékai
ezer Ft-ban

SORszAM
1

2

3

FELADATICÉL
általános tartalék
céltartalék
állam háztartási
tartalék

eredeti ei.

1 OOO OOO

módosltott ei.

240 OOO

AZ. ATCSOPORTOSITAS
JOGÁT GYAKORLÓ
Képviselő testület

Támogatások

6. szémú melléklet

8/2019.(Vll.05) . számú rendelet

ÁH-n belül pénzátadás
eredeti ei.

Onkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családsegítö, Humán
- Házi seoítséanvúitás
- Családseoltö
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérséai alap
- orvosi üavelet
Osszesen
Rendőrség

összesen
ÁH-n belül

módosltott ei.

4 837 314

4 837 314

4 837 314
1812 961
149 011
1663 950
6 650 275

4 837 314
1812961
149 011
1663950
6 650 275

300 OOO
300 OOO

300 OOO
300 OOO

6 950 275

8 950 275

ÁH-n kivül pénzátadás
eredeti eí.

Önkormányzat

mOdositott ei.

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap

39480
30 OOO

39480
30000

Meovei Polgárvédefmi Egyesület
Hulladékgazdálkodás
Berény útó nevO települések

10000

10000

300 OOO
26 320
52 640
162 OOO

300 OOO
26320

Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfeil. Köz.

52640

összesen

162 OOO
50000
50000
450 OOO
1 210 OOO
11 OOO OOO 11 OOO OOO
12120 440 12 880 440

ÁH-n kivül

12 120 440 12 880 440

Összesen:

19 070 715

Zánkai 2018. évi támoaatása
T.E. Sport
Egyház

19 830 715

B. számi) melléklet

8/2019.(Vll.05). számú rendelet

LÉTSZÁMOK
Óvoda

m6dosftott ei.

Óvodai nevelés, működés
Óvoda étkeztetés

15
5

15
5

20

20

1
3
2
2
1
1
6
16

1
3
2
3
1

17

7

7

43

44

Önkormányzat
Önkonnányzati jogalkotás
Város és községgazdálkodás
Védőnő
Művelődési ház
Könyvtár
Sportcsarnok
Közmunka

1

Q

Hivatal
Polgánnesteri Hivatal

Összesen:

5.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

J2019.( ..) számú

HATÁROZATA

A 2019-2022. évek költségvetési kitekintéséről szóló J2019. (..)számú
határozat módosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovasberény Község
Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható

összegéről

a költségvetési pénzügyi

kitekintő

adatokat a határozat 1. számú

módosított melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős:

polgármester, jegyző

Határidő:

azonnal

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

1.

2019

Bevételek
Helyi adóból szánnazó bevételek

2020

számú melléklet

2021

2022

60.400.000, 61.096.000, 61.496.000, 61.900.000,
az 10.386.000, 13.213.000, 13.457.000, 13.500.000,

Önkormányzati vagyon és
önkormányzatot
megillető
vagyoni
értékű
Jog
értékesítéséből,
hasznosításából
származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, hozam
o,
o,
o,
O,
bevétel
o,
o,
o,
o,
Tárgyi eszköz és az immateriális
jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék, díjbevétel és 5.350.000, 5.585.000, 5.756.000, 5.800.000,
települési adó
o,
O,
o,
o,
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Bevételek összesen:
76.136.000, 79.894.000, 80.709.000, si.200.000,
Adott évi saiát bevétel 50 °/o-a
38.068.000, 39.947.000, 40.354.500, 40.600.000,

2019. évi adósságot keletkeztető

2019

2020

2021

2022

Üi!Vletek
Hitel
felvételből
származó 31.700.000, 28.800.000, 25.900.000, 23.ooo.ooo,
tőketartozás XII .3 1-én
Kötvény kibocsátásból származó
tőketartozás

Adósságot keletkeztető ügyletek 31.700.000, 28.800.000, 25.900.000, 23.ooo.ooo,
összértéke:

Tán!Vévi Ílzetési kötelezettsé2
Tőkefizetési kötelezettség
Kamatfizetési kötelezettség
Tári!Vévi fizetési kötelezettsé2:

2019

2020

2021

2022

3.792.000, 3.900.000, 3.900.000, 3.900.000,
685.000, l.334.513, 1.175.313, 1.015.000,
4.477.000, 5.234.513, 5.075.313, 4.915.000,

Sárosi Ilona

Lovuberl'nyi p 1 .
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8093 Lovasberény

ZOlS jú;~ 14.

Kinizsi utca 32. A épület
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E14ad9 :

r:};i .

Lovasberényi
Polgármesteri Hivatal részére

Tárgy: 935 hrsz.~ú bérelt földterület megvásárlása

Tisztelt Polgármester Úr! TisZtelt Vezető Testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy tegyék lehetővé szémomra a fenti helyrajzi
számon az Önök tulajdonát képezö, de általam bérelt földterület megvásárlását,
tekintettel arra, hogy az ingatlanon a saját tulajdonomban lévö ingatlan - épület - áll.
További megbeszélés végett kérem, hogy találjunk időpontot

Várom beleegyezésüket, és ajánlatukat az ár tekintetében.

Elérhetőségem a fenti címen, illetve az alábbi telefonszámon:

06 20-998 1958

Üdvözlettel,
Sárosi Ilona

Lovasberény, 2019. 06. 06.

s.
ELŐTERJESZTÉS

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő--testiletének
2019. júniusi ülésére
a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítás
négy terllletet érintöen
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szűzvár 0113/3 hrsz-ú ingatlan a településszerkezeti terv szerint jelenleg beépítésre nem szánt különleges
mezőgazdasági üzemi terület. Az új erdötérkép alapján az ingatlannyilvántartásban változott az ingatlan
művelési ága, így lehet.övé válik a területfelhasználás módosítása.
A tulajdonos a terü1eten részben pályázati forrás felhasználásával falusias lakó, merogazdasági
termékfeldolgoúshoz és falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván végezni.
Lovasberény Község önkormányz.ata a 38/2018. (ill.28.) határoz.atával a területet kiemelt fejlesztési
teriiletté nyilvánította és döntött a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a teJepUlésrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekröl szó1ó 31412012. (Xl. 8.) Korm.
rendelet szerinti 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm.
rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás a településrendezési eszközök tekintetében
megtörtént.
Lovasberény Község Önkormányz.ata Képviselő-testületének a Partnerségi rendelete surinti Partnerségi
egyeztetés lez.aj)ott. A tervmódosítássa1 kapcsolatban tartott lakossági fórumon, illetve az azt követően
észrevétel nem történt.
·
A Fejér Megyei Kormányhivatal állami ioépítészének az FE/ÁF/00107-16/2019. számon megküldött záró
sz.akrnai véleményében foglaltak szerint a tervez.ők a teivet javították. A záró szakmai vélemény az
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az önkormányzat, mint a terv kidoJgo:z.ója a Kr. 1.§ (3) b) pontban adott felhatabnazása alapján a környezeti
vizsgálat szükségességének eseti meghat.ározásához a Kr. 4.§ (2) bekezdése alapján kikérte a
környezetvédelemért felelős szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy
tennészetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, illetve attól függően szükségese környezeti vizsgálat készítése.
A környezeti vizsgálat szükségességét az környezetvédelemért felelős szervek nem jelezték, ezért
javasolom, hogy az önkormányzat batároz.atban döntsön arról, hogy a Kr. szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek. A határozat-tervezet az e1öterjesztés 2. számú mellékletét képezi.
Megállapítható, hogy a módosítás elfogadásának akadálya nincs.
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztés 3. számú mellékletét képező
településszerkezeti terv határozati javaslat szerinti, valamint a helyi építési szabályzat és a szabályozási teiv
módosítására vonatkozó, az előterjesztés 4. mellékletét képező rendelet-tervezet jóváhagyását!
Lovasberény, 2019.június .. „
Szili Miklós
polgármester

3. melléklet

Lovasberény Község Képviseló·testületének .•...••••••••••• (••. „.„„..) határozata
környezeti vizsgálat szükségességéről
A Lovasberény Képviselő-testülete a Szűzvár területét érintő telepUlésrendezési eszközök módosításával
összefüggésben ai alábbi döntéseket hozza:
1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, i11etve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005.(l. J J.) Konn. rendelet (továbbiakban: Kr) hatálya alá tartozik.
2 A Kr 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése alapján az Önkonnányzat megkérte a környezet védelméért felelős
szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környez.et- vagy
természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz Szükséges-e a környezeti
vizsgálat lefolytatása.
3 .A környeut védelméért felelös szervek nem jelezték, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását
szükségesnek tartják a módosítással érintett területek vonatkozásában.
4.A Képviselö-testület a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartjajelentösnek, ezért
úgy dönt, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szilkségesnek.

Határidő:
FeleJős:

2019.
Szili Miklós polgánnester

Szili Miklós
Polgármester

dr. Koncz László
jegyző

..

Lovasberény Kii.zség Képviselő-testületének .•..••.••.•• „ .. ~.„ „.„.) határozata
a településszerkezeti terv módosításárol
A Lovasberény Község hatályos Településszerkezeti tervének módosításával kapcsolatosan a Képviselő
testület az alábbi döntéseket hozza:
1.
Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 201 l. évi CLXXXIX törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontja, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII.
Törvény 9/B. § (2) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Lovasberény igazgatási területén
a 102/2004. (IX.29.) számú határozatának 3.2 rajzszámú településszerkezeti tervét jelen határozat
1. számú mellékletét képező TSZ-6 rajzszámú településszerkezeti fedvényterv szerint módosítja.
2.
Egyidejűleg a 102/2004. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határoz.at mellékletét képező,
településszerkezeti tervlap a jelen módosítással érintett területrészen hatályát veszti, helyébe a
jelen határozat 1. mellékletét képező tervlap szerinti megállapítások lépnek.
3.
Ajelen határozattal módosított településszerkezeti terv alapján a Helyi Építési Szabályzatot
és a sz.abályozási tervet módosítani kell.
4.
Jelen határozat az elfogadást követő napon hatályba lép.

Határidő:
Felelős:

2019. június
Szili Miklós polgármester

Szili Miklós
Polgármester

dr. Koncz Gábor
jegyző

1. számú melléklet a .......12018. ( ...... ) határozathoz

JELMAGYARÁZAT
Területfelhaszná lási módok
Beépltésce 11em sz.ént ltirükllek
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Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének •..•.•.••/2019.(••...••.••••.••)
számú önkormányzati rendelete a
712005. (VI.01.) önkormányzati rendelettel megállapitott
Lovasberény Építési Szabályzat (LÉSZ) módosftásáról

Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapj~ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
~ekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
l. § A LÉSZ az alábbi 9/A §-al egészül ki:
9/A §

Különleges mezőgazdasági üzemi terület
(1) A K-mü jelű mezőgazdasági üzemi építési övezetben a növénytermesztéshez,
állattartáshoz és állattenyésztéshez~ az ezzel kapcsolatos termékfeldolgozáshoz, tároláshoz,
valamint a falusi turizmushoz és vendéglátáshoz szükséges, valamint az ahhoz kapcsolódó
épületek és építmények helyezhetők el.
(2) A K-mii területen elhelyezhetö állattartó épület, tároló- és feldolgozó épület,
szolgáltató- és szállásépület, valamint a tulajdonos számára önálló lakóépület.
(3) Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a
telken belül kell kielégíteni
( 4) Az építési övezet telkeit hiányos közművesítettséggel (közüzemi villamosenergia
ellátás, vízjogi engedéllyel rendelkező ivóvíz ellátás, egyedi zárt közműpótlóval történő
szennyvízelhelyezés és nyi1t rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerrel) kell ellátni.
(5) Egy telken több fő- és melléképület építhető, melyek csak az építési helyen belül
helyezhetők el. Melléképítmények építési helyen kívül is elhelyezhetők.
(6) A terület épftési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max.
építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven szerepel. A zöldfelület legkisebb
mérete40%.

2. §A LESZ 14/A § (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés hatályát veszti.
3. §A Helyi Építési Szabályzat 29. §-a az alábbiakkal egészül ki:
(Jelen rendelet szerves részét ké.pezik a következ6 mellékletek)
„SZT-7 jelű belterületi szabályozási fedvényterv M= 1:2000
A szabályozási tervek normatartalma helyébe az SZT-1 - SZT-7 jelű fedvénytervek tervezési
területtel jelölt, módosítással érintett területre vonatkozó normatartalom lép."
4. § A LÉSZ 3. számú melléklete Különleges terilletre vonatkozó táblázatának utolsó sora az
alábbiak szerint módosul

Övezeti
besorolás

K-

sz

mü 6,0

15

3000

Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek
Min.
terület
szélesség mélység
terület
szélesség mélység
Zöldfelület
(m2)
(m)
(m)
(m2)
{m)
(m)
%
Kialakult
Kialakult Kialakult
Tervezett Tervezett Tervezett

-

-

-

3000

20

30

40

5.§ Záró és hatályba léptető rendelkezések:
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően

indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyamatban levő, még el nem bírált építési
engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen rendelettel
elfogadott módosítások, azokat az eljárás során al.ka1mazni lehet.

Szili Miklós
Polgármester

dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet a „ ....12019. (•.• „ ..) rendelethez

JELMAGYARÁZAT
Terüfetfelhasználasi módok
Szabélyoz.i$i élemek
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Ügyszám:
Ügyintézö:
Telefon:

FE/ÁF/00107-1612019.
Mikus Melinda

Tárgy:

221512-254
Hiv. szám:

Lovasberény község tele·pülésrendezési
eszközeinek módosítása a
Szüzvár
területére
vonatkozóan
tárgyalásos
eljárásban - végső véleményezési szakasz
978-812019.

Szili Miklós polgármester
Lovasberény Község Önkormányzata

LOVASBERÉNY
Kossuth u. 62.

8093
Tisztelt Polgármester Úr!
Lovasberény településrendezési eszközeinek - a Szúzvár területére vonatkozó - módosításával
kapcsolatos ismételt záró véleményezéshez készült dokumentáció 2019. május 14. napján érkezett
irodámba.
Az épített környezel alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv .) 8.
§-a és a településfejlesztési koncepcióról. az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes t,e/epülésrendezési sajátos jo~ntézmények:rö/ szóló
3l4/2012. (XL 8.) Konn. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 42 § (6) bekezdés szerint az alábbi záró szakmai
véleményt adom:
A településen hatályos településrendezési eszk<Si.ök:
• Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselö-testületének a 10212004. (IX.29.) határozatával
megállapít()tt, többszö_r módosított településszerkezeti ~rv és leírás,
• Lovasberény Község Önkonnányzat KépviseJi)..testületének az 712005·. (Vl.O 1.) számú rendelettel
jóváhagyott, többször módositott helyi építési szabályzat és s7-abályozási terv.

Elózmények:
Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselö-testüJete a 26/2019. (U.28.) önkormányzati határozatában
döntött Lovasberény, Szűzvár 011313 és Ol l2/l helyrajzi számú területek kiemelt fejlesztési területté
nyi lvánitásáról.
A polgármester az Eljr. 32.§ (6) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezte az Eljr. 42. § szerinti
tárgyalásos eljárás lefolytatását.
A polgánnester - a megküldött Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019.
(III.28.) határozata alapján- az Eljr. 42.§ (1) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetést lezárta.
A beérkezett tervdokument.áció:
Jelen szakmai véleményem alapja a Fehér Vártervezö Kft. {Ertl Antal településtervezö TI 07-0075 és
Bodó Beáta településtervező TI 07-368) által elkészített „Lovasberény településszerkezeti terv, helyi
építési szabál:yut és szal>ályozási terv módositása Szüzvár területet érintően" megnevezésű 2019. május
keltezésű tervdokumentáció. A tervei.isi munkát a 26612013. (VII. l l.) Korm. rendeletben meghatározott
tervezői jogosultság szerinti tervező végezte.

Az Eljr. 42. § (2) bekezdése szerint az állami föépítészi hatáskörében eljáró füvárosi és megyei
kormányhivatalhoz benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési esz.köz tervezetét, és az
elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát
elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetést lezáró döntést.

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. tel: 221526-900 fax: 221526-905 e-mai: hivalJll@fejer.JOv.bu
Fej~ Megyei Komuínyhjvatal Kormánymegbi2olti Kabinet Állami Föépilm
tel: 221512-250, 06130/248-9455 e-mail: al!ami.Coepi!es7@feje.r.Mv b1.1
üevfélfoeadás: Székesfehérvár. Várkötüt 22-24. hétfö-csOtörtölc 8.00-11.30 és 13 .00-IS.JO Déntek: 8.00-1 1.30.

Meeküldött dokumentumok:
jóváhagyandó munkarészként. a településszerkex.eti teivet módos[tó határozat tervezet és helyi
épltési szabályzatot és szabályozási tervet módosító rendelet tervezet:;
a településrendezési eszköz módosítását megalapozó vizsgálat - alátámasztó munkarészek;
Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselö--testületének 26/2019. (11.28.) önkonnányi:ati
határomta Lovasberény, Szüzvár 0113/3 és 0112/I helyrajzi számú területek kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról;
Lovasberény Község Önkormányzat Képviseló--testületének 3012019. (111.28.} határozata a helyi
építési szabáJyi.at modosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról.
Tervezési feladat:
„A tulajdonos a területen részben pályázati forrás felhasználásával falusias lakó, mezőgazdasági
termékfcldolgoz.áshoz és falusi turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván végezni."
Az FE/ÁF/00107·1412019. ügyszámú záró szakmai véleményt követöen az önkormányzat ismételt záró
véleményt kért a javított dokumentáció benyújtásával.
Az, ismételten benyújtott, átdolgozott dokumentációval kapcsolatos észrevételem:
1. A rendelet tervezet címe szerint úgy tűnik, mintha már elfogadásra került volna a rendelet 612013.
VII. 28.) számon.
2. A módosító rendelet l.§-ában meghatározott építménymagasság értékhez nem került feltüntetésre
a mértékegység, így nem egyértelmű a rendelkez.és. Kérem az építménymagasság
mértékegységgel történő meghatározását.
3. A rendelt szerint a különleges mezőgazdasági üzemi területen ,,kereskedelmi, szolgáltató,
vendéglátó épületek, lakóépületek, szálláshely-szolgáltató épületek, kézmüipari építmények
egészségügyi és szociális épületek helyezhetök el". Tajékoztatom, hogy az országos
településrendezési és építési követelménye/rról szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
(továbbiakban: OTÉK) 24. § (1) és (2) bekezdése szerint a ,,különleges területbe azok a területek
tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük miattjelentös h,atást gyakorolnak
a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek. A
külön1eges terülétek célját és használatuk fajtáját, a beépítés elóírásait minden esetben a helyi
építési szabályzatban, szabályozási teJVben meg kell határozni„. Mindezek alapján a különleges
mezőgazdasági üzemi övezetben a mezőgazdasági tenneléshez, az ahhoz kapcsolódó agrárturimmshoz kapcsolódó rendeltetés helyezhető el. Nem helyezhető el „lakóépület", legfeljebb
szolgálati lakás, továbbá nem helyezhető el kereskedelmi, szolgáltató, egészségügyi és szociális
rendeltetésű épület sem. Javaslom az elhelyezhető rendeltetések körét a település hatályos helyi
építési szabályzatról szóló rendeletének 14/B.§ (3) bekezdése alapján megállapítani.
Záró sukmai vélemény:

Lovasberény község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve
módositására irányuló záró szakmai véleményem - csak a fenti l. és 3. pontban részletezett
észrevételeim javít3sa esetén - egyetértő.
Záró szakmai véleményemet az Eljr. 42.§ (6) bekezdés alapján adtam ki.
Feladatköröm aföipíJészi tevékenységröl szóló /9012009.(/X/5.) /(l)rm. rendelel 1 § h) pontja állapítja
meg. Illetékességemet megállapító jogsz.abály a főépítészi tevékenységröl szóló 19012009.{IX.15.) Konn.
rende1et 2. § ( l) bekezdése. A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Konnányhivatal vezetőjének
a kiBdmányozásró 1szóló 14/2018.(11.29.) utasítása alapján történt.
Székesfehérvár, 2019. május 24.
Tisztelettel:
Dr. Simon László
kormánymegbízott
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Az eredeti papíralapú dokumentummal

egyező!

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.

Az elektronikus hiteles másolatot készítette: Mikus Melinda

Aláíró: Bélyegzö Fejér MKH (2019 .05.31 . 11 :56:36)

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019.(VII. 15.) önkormányzati rendelete a
7/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelettel megállapított
Lovasberény Építési Szabályzat (LÉSZ) módosításáról
Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás aJapján, a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés J. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. §A LÉSZ az alábbi 9/A §-al egészül ki:
9/A §
Különleges

mezőgazdasági

üzemi terület

(1) A K-mü jelű mezőgazdasági üzemi építési övezetben a növénytermesztéshez,
állattartáshoz és állattenyésztéshez, az ezzel kapcsolatos termék.feldolgozáshoz,
tároláshoz, valamint a falusi turizmushoz és vendéglátáshoz szükséges, valamint az ahhoz
kapcsolódó épületek és építmények helyezhetők el.
(2) A K-mü területen elhelyezhetö állattartó épület, tároló- és feldolgozó épület,
szolgáltató- és szállásépület, valamint a tulajdonos számára önálló lakóépület.
(3) Az OTÉK 4. számű mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a
telken belül kell kielégíteni
(4) Az építési övezet telkeit hiányos közművesítettséggel (közüzemi villamosenergia
ellátás, vízjogi engedéllyel rendelkező ivóvíz ellátás, egyedi zárt közműpótlóval történő
szennyvízelhelyezés és nyílt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerrel) kell ellátni.
(S) Egy telken több fő- és melléképület építhető, melyek csak az építési helyen belül
helyezhetők el. Melléképítmények építési helyen kívül is elhelyezhetők.
(6) A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max.
építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven szerepel. A zöldfelület
legkisebb mérete 40 %.
2. §A LÉSZ 14/A § (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés hatályát veszti.
3. §A Helyi Építési Szabályzat 29. §-a az alábbiakkal egészül ki:
(Jelen rendelet szerves részét képezik a következő mellékletek)
„SZT-7 jelű belterületi szabályozási fedvényterv M = 1:2000
A szabályozási tervek normatartalma helyébe az SZT-1 - SZT-7 jelű fedvénytervek tervezési
területtel jelölt, módosítással érintett területre vonatkozó normatartalom lép."
4. §A LÉSZ 3. számú melléklete Különleges területre vonatkozó táblázatának utolsó sora az
alábbiak szerint módosul

Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek Min.telek
Övezeti
besorolás

terület
(m2)
Kialakult

szélesség
(m)
Kialakult

mélység
. (m) .
Kialakult

terület
(m2)
Tervezett

szélesség
(m)
Tervezett

mélység

(m)
Tervezett

Min.

Zö1dfelület
%

3000

20

30

40

5.§ Záró és hatályba léptető rendelkezések:
Ez a rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követöen indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni. Folyarnatban levő, még el nem bírált
építési engedély kérelmek esetében amennyiben építtető számára kedvezőbbek a jelen
rendelettel elfogadott módosítások, azokat az eljárás során alkalmazni lehet.

~Jós

Polgál7Illester

Ez a rendelet kihirdetve: 2019. július 15.
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Lovasberényi Testedzők Egyesülete
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.

Lovasberényi Önkormányzat, Képviselc5 testülete

8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.
Tárgy: Tájékoztatás és Támogatási kérelem

'

Tisztelt Önkormányzat!
Szeretném tájékoztatni az Önkormányzatot és a Képviselö testületet, hogy egy pályázat
keretein belül a Lovasberényi TE kedvezményesen megvásárol.egy defib°rillá.tor
(újraélesztő) berendezést, továbbiakban eszközt. Az eszközt !3 Lovasberényi
Sportcsarnokban fogjuk elhelyezni. Mivel az eszköz „közcélt" szolgál (bár reméljük soha
nem kell használni), ezért kérem, közösen határozzuk meg a Sportcs(!rnokon belÜli pontos
helyét. Az eszköz kezelése BLS (Basic Life Support) tanfolyam elvégzéséhez van rendelve,
ezzel Egyesületünk három tagja már rendelkezik. Az eszköz tárolására és használatára
vonatkozóan vannak kiegészítő termékek, amelyeket a mellékelt árajánlat mutat be.
Azzal a kéréssel ford1,Jlok a tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a mellékelt ajánlat szerint az
alábbiakban felsorolt néhány kiegészítő eszközre biztosftson támogatást.
Véleményünk szerint az alábbi eszközök beszerzése biztosíthatná az eszköz megfelelő
használatát:
Az eszköz tárolására szükséges egy tároló szekrény, vagy egy fali tartó (~ - ÍOO t v;-,;w
S .~ Oo t- Y/ '-f tJ
Beaty- újraélesztést visszajelző eszköz (akciósan: 9.900.- ft+ÁFA)
10 0 +- W'f'él
Újraélesztési csomag
J...'1. (){}() 'f- ~ f yf
Készenléti hátizsák (helyi rendezvények)
1· 'f°lJO t J1 f:,-·
2-3 db defibrillátort jelző matrica
Kérem támogassák törekvéseinket, hogy ezen új t_ö bb százezres forintot ér6 életment~
eszközt megfelelően kialakított tárQló helyen tudjuk tartani és fontos kiegészítőkkel
tudjunk ellátni.

>
>
>
>
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Végül, de nem utolsó sorba_n szeretném megköszönni epdigi támogatásükat, bízva a
sikerf_!s további .égyüttmükodés reményé~en, továbbá ma.radok mély tisztelettel:

LOVASBERÉNYI TE
B093 Lova1beritny, Vörösmarty u. 1•
Adóazám: 19820473-1~07

Banksz.:·.s1eoooas..1001re23·

~ <fu2aM
Kis Balázs
LTE elnök

Kelt., Lovasberény, 2019.
június
17.
.
.

Melléklet:

Medfraning Team Kft. árajánlata kiegés~ítö termékekre

Javaslatok

Tárgy: Javaslatok
Feladó: Cicák Zöld <zoldcicakl@gmail.com>

Dátum: 2019.06.18.16:00

crmzett: szili.miklos@lovasbereny.datatrans.hu

Tisztelt Polgármester úr!
Küldjük javaslatainkat a mellékelt Word-ben.
Tisztelettel: Fehér Kira. Fehér Nikoletta, Fehér Lili

Kira, Niki, Lili; egyszóval a Zöldcicák
- Mellékletek: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 javaslat.docx

L/ l

31,0 KB

2019.06.19. 7:49

15 javaslat
A környezet- és természetvédelemért
Tisztelt Polgármester Úr!

Fehér Kira és Fehér Nikoletta vagyunk. 14 éves egypetéjü
ikrek. Van egy testvérünk, Fehér Lili. Ö 12 éves. Együtt alkotjuk

a Zöld Cicák formációt.
Miért is vagyunk Zöld Cicák?

Zöld azért, mert a környezetvédelem és a természetvédelem
minket nagyon érdekel.

Na és cicák miért? Erre több magyarázat van. Első:
macskatermetüek vagyunk. Magasak, vékonyak, fürgék, jó
mozgásúak.
Második: aranyos, szőke kislányok vagyunk, és sokan hívnak
cicáknak minket
Mi 3-an vállaltuk, hogy javaslatokat írunk a vezetők számára.
Tudjuk, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de bízunk benne,
hogy művünk hozzájárul a változáshoz.
7 .·es és 5.-es kislányok vagyunk, de a gyerekek
ötletgazdagsága sokszor nagyobb, mint a felnőtteké
Kérem, ebben a szellemben olvassa el javaslatainkaU
Előre

is köszönjük: Kíra, Niki, Lili

1. A környezet- és természetvédelmi szervezetek
támogatása
E szervezetek nagy szerepet játszanak a környezet és a
természet védelmében.
Mivel is foglalkoznak ők. Fajok nyomon követésével,
természetvédelmi területek gondozásával, ritka

élőhelyek

védelmével, konferenciaszervezéssel, természet-felfedező
séták és

figyelemfelkeltő

szemétgyűjtéssel,

rendezvények szervezésével,

célzott fellépéssel, demonstrációval és sok

mással is.
Vannak nemzetköziek (pi WWF) de kis helyi pár fősek is.
Mint láthatjuk, nagy szerepet játszanak ezek a szervezetek a
környezet és a természet védelmében.
Sajnos sokuk pénzhiánnyal küzd. Ezek a szervezetek nem
kapnak állami vagy önkormányzati támogatást. Csak a tagok
által befizetett tagdíjak jelentik nekik az életet.
Nagyon örülnénk, ha kapnának állami illetve önkormányzati
támogatást.

2. A bioélelmiszerekröl
A biogazdálkodás sokkal előnyösebb a vegyszereket használó
gazdálkodásnál.
1. Vegyszermentes gazdálkodás. A

termőföldeket

rengeteg

vegyszer szennyezi. Sok növényvédőszer, műtrágya stb. Ezek
a szerek az élővilágra beláthatatlan hatással bírnak. Állatfajok,
főleg

madárfajok pusztulását okozhatják ezek a szerek. Vízbe

jutva vízvirágzást okoznak, és ezzel az élővilág pusztulása jár

2. Vegyszermentes állattartás. Az állattartásban rengeteg
vegyszert, gyógyszert használnak. Növekedési hormonokat,
antibiotikumokat és sok mást. Ezek a szerek az élővilágra
beláthatatlan hatással bírnak.
Itt a megoldás többoldalú. Például egyes

mezőgazdasági

vegyszereket be lehetne tiltani (Mint ahogy 1968-ban a DDT-vel
tette Magyarország, a világon

elsőként).

Illetve a

vegyszerhasználat szigorú korlátozása és ellenőrzése.
Bizonyos helyeken (pl. közétkeztetésben)

kötelezővé

lehetne

tenni a bioélelmiszereket, akár részlegesen is. Természetesen
a támogatás és a felvilágosító kampányok itt sem maradhatnak

el.

3. Az elektronika és környezet és természet
Az elektronikai ipar rengeteg értékes fémet igényel. Ezek közül
pl. a szilícium könnyen

beszerezhető.

Viszont a többi (réz,

kobalt, ólom) nem. Kitermelésük óriási hatással jár a
környezetre.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a hírhedt
kolumbit-tantalitot (coltant) bányásszák, a Kivu térség rendkívüli
biológiai sokfélesége forog kockán. Illegális vadászat folyik

az

utolsó gorillákra, de elefántokra és okapikra is a bányászok
ellátása érdekében; rengeteg erdöt irtanak ki, hogy biztosítsák
nekik az építkezéshez és tüzeléshez való fát, illetve tovább
tudják

bővíteni

a bányákat; erodálódik és

szennyeződik

a talaj,

a víz, a levegő ... nem is beszélve a fegyveres konfliktusokról.

Itt egy erélyes fellépésre van szükség, amit megtehetnek a
nemzetközi

szervezetektől

a kormányon és önkormányzatokon

át az alapítványokig mindenki. Kérem ön/ az ön szervezete is
tegye meg ezt a fellépéstl

4. A halászat felelősségéről
A halászat az emberiség egyik ősi foglalkozása. A földön
rengeteg ember számára jelent megélhetést. Viszont sajnos
sokan visszaélnek a természet egyik erőforrásával, a halban
gazdag vizekkel.

A túlhalászat, a halászat időpontjának nem
megválasztása (néha a szaporodási

megfelelő

időszak kellős

közepén) és

bizonyos halászati módszerek (amelyek során elpusztítják a
tengerek fenekén található élőhelyeket vagy véletlenszerűen
fiatal egyedeket is kifognak) veszélyeztetik a halpopulációk
megújulását.
Itt is többoldalú a megoldás. Ki kell jelölni halászati tilalmi
zónákat, ahol kevés a hal.

Haltenyésztő

központokat kell

létesíteni, amelyek akár génbankokként is

működhetnek.

Halászati korlátozásokat és kvótákat kell bevezetni a halak
védelme érdekében. A túlhalászott fajok halászatát/importját be
kell tiltani, legalábbis korlátozni. Akár azt is elő lehet írni, hogy
csak MSC címkével megjelölt halat lehessen importálni,
exportálni és felhasználni. Természetesen a támogatás és a
felvilágositó kampányok itt sem maradhatnak el.

5. A „környezetbarát agymosásról"
Egyes vállalatok - különösen az autógyárak - előszeretettel
dicsekednek termékeik nem

létező

„környezetbarát" jellegével.

Mások kénytelenek ,,zöldebbé" tenni arculatukat, mert
tevékenységük nagyon környezetszennyező (üvegházhatású
gázokat bocsátanak ki, területeket tarolnak le újabb üzemek
építése érdekében vagy folyók vizét használják gépeik
hűtésére).

Ez ellen leginkább a tájékoztatással és a hatósági kontrollal
lehet tenni.
Tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy ezek a vállalatok csak
azért dicsekednek, mert több profitot kívánnak beszedni.

A hatósági kontroll ebben az esetben

elsősorban

reklámfelügyeleti, környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelet.

A csaló vállalatokat magas összegű bírsággal lehet sújtani,
akár ideiglenesen vagy véglegesen bezárni.

sőt

6. Környezetbarát tisztítószerek
A folyókba ömlő víz még a szennyvíztelepeken történő tisztítás
után is rengeteg foszfátot, oldószert, felületaktív anyagot és a
tisztítószerekben megtalálható sok más vegyszert. Ezek a
gyakran nagyon szennyező összetevők súlyos hatással
lehetnek a környezetre és a természetre.
Régen háziszappannal mostak. Ezek zsírsav lúgos sói. Mivel
szinte csak természetes anyagokat tartalmaztak, ezért nem
okoztak súlyos károkat.
Az 50-es években azonban minden megváltozott. A vizeken
habhegyek jelentek meg a tisztítószerek miatt. Ezek a
tisztítószerek rengeteg mesterséges anyagot tartalmaztak, és
ez okozta a habzást. A

környezetszennyező

termékek mai

napig kárt okoznak.
Ez ellen leginkább a lakosság tájékoztatásával lehet tenni.
Emellett el lehet rendelni a környezetszennyező
tisztítószerekkel kapcsolatos kvóták létrehozását. Illetve, hogy
bizonyos helyeken (pl. közintézményekben) csak
környezetbarát tisztítószereket lehessen csak használni.

7. Földigiliszták
A földigiliszták a tápláléklánc nélkülözhetetlen elemei.
Folyamatosan gondoskodnak a szerves anyagok, például az
avar és más lebomló növények újrahasznosításáról. Ezáltal
hozzájárulnak a jó minöségü humusz létrehozásához és
biztosítják a talaj termőképességét az általunk elfogyasztott
gyümölcsök és zöldségek termesztéséhez.
Ezen kívül járataik behálózzák és fellazítják a talajt, ami
megkönnyíti a gyökerek kifejlődését, és a víz is gyorsabban és
mélyebben tud leszivárogni odáig, ahol a növények fel tudják
szívni. Ez ráadásul enyhíti a heves esőzések során
bekövetkező

talajlehordást és eróziót is.

Nagyszabású földigiliszta-programot kell indítani.
Ebben az alábbiakat kell bevonni:
- A földigiliszták kutatása
-A földigiliszta-barát

mezőgazdaság

kialakítása

- Földigiliszták által termelt humusz használatának
népszerűsítése

és gilisztafarmok kialakítása

8. Bio kertészkedés a településen és országban
Egyes önkormányzatok ma már erőfeszítéseket tesznek annak
érdekében, hogy a növények ültetése és az útszegélyek, illetve
út melletti virágágyások gondozása során támogassák a
környezet- és természetvédelmet.
Néhány egyszerűen megvalósítható elv: csak helyi fajták
telepítése (ami a virágokat illeti, az évelök gondozása kevesebb
munkát igényel, mint az egynyáriké).
A vegyi növényvédő szerek és műtrágya helyett természetes
anyagok használata.
A föld mulccsal és talajtakaró növényekkel borítása a gyomok
visszaszorítása és a locsolási szükséglet csökkentése
érdekében.
A növényi hulladék komposztálása és az így nyert komposzt
ősszel

talajtrágyázásra

f~lhasználása.

A késői kaszálás gyakorlatának alkalmazása, miáltal
menedékhelyet biztosíthat számos állat számára!
Ezt megvalósíthatják az önkormányzatok, de más szervek is.

9. Bio gyapot
A gyapot hagyományos intenzív termesztése csak a művelhető
földterületek 3 %-án folyik, mégis itt használják fel a világban
eladott rovarirtó szerek 25%- átl
Ez a

művelési

ág rendkívül káros a környezet és az ember

számára, hiszen
termőtalaj

kísérőjelenségei

kimerülése, az erdőirtás, az intenzív öntözés, a

talajvíz szennyezése, a
helyi fajok

között van például a

mérgező

mezőgazdasági

munkavállalók és a

anyagoknak való kitétele.

Ezzel szemben a bio gyapot termeléséhez csak természetes
trágyát és növényvédő szereket használnak fel, vízszükséglete
alacsonyabb, a vetésforgó alkalmazása miatt megőrzi a talaj
termékenységét, valamint lágyabb és ellenállóbb
gyapotszálakat eredményez.
Ráadásul a bio gyapot hipoallergén is, mivel az előállítása és a
ruházati termékké

történő

feldolgozása során nem kezelik vegyi

anyagokkal.
El kell rendelni, hogy a gyapot termesztésében és
behozatalában nagyobb arányú legyen a bio gyapot.

10. Fenntartható erdőgazdálkodás
A fának legalább két előnye van: ellenállóbb a műanyagnál, és
előállításához

nem használnak fel kőolajat.

Ha a fa FSC vagy PEFC tanúsítvánnyal rendelkezik, az olyan
fából készült, amely fenntartható erdőgazdálkodásból, nem
pedig

a biológiai sokféleség csökkenése által fenyegetett

mérsékelt égövi vagy északi erdőkből, netán a szélsőséges
mértékig kitermelt trópusi esőerdőkből származik.
Az erdők a Föld tüdei. Az élethez szükséges oxigént termelik
meg az élőlények számára. Az ember mégis gátlástalanul irtja
őket.

Jó példa erre az amazonasi őserdő. Az ember rengeteg fát
kivágott a saját hasznára.
Mit lehet itt tenni: Bizonyos

erdőket

vagy

erdőrészeket

védetté

nyilvánítani.
Az erdőgazdálkodást erős hatósági kontroll alá vonni,
Elrendelni, hogy bizonyos helyeken csak fenntartható
gazdálkodásból származó fát lehessen használni.
Természetesen a támogatás és a felvilágosító kampányok itt

sem maradhatnak el.

11. Szemétszigetek
Az óceáni áramlatok hatására az emberek által termelt
hulladékból valóságos szemétszigetek alakulnak ki a
tengereken és óceánokon .
A nagy csendes-óceáni

hulladékmező

(angol nevén: „The

Great Pacific Garbage Patch") egymagában kis híján 3,5 millió
km2 -t tesz ki! Ezek a szigetek elsösorban

műanyag

hulladékból

állnak.
Márpedig ennek az anyagnak a lebomlásához 500-1 OOO évre
van szükség (eközben ráadásul számos

mérgező

anyag

szabadul fel), és a fulladását okozhatják azoknak a halaknak,
teknösöknek, madaraknak és tengeri

emlősöknek,

amelyek

zsákmánynak nézik a szemetet és lenyelik egy darabját.
Mit lehet itt tenni? Részt kell venni szemétsziget
felszámolásában. Ezt meg lehet többféleképpen valósítani. A
legmegfelelőbb

módszert kell kiválasztani.

Illetve minden intézkedést meg kell tenni, hogy ne kerüljön
szemét a szemétszigetekre.

12„ Parafa dugók gyűjtése
Könnyű , szigetelő,

rugalmas, eHenáll a víznek és a

tűznek.

A parafa természetes, fenntartható, megújuló, de kevés van
belőle.

A parafa paratölgyből készül. Ez a növény a mediterrán
térségekben él.
A legnagyobb parafatermelő ország Portugália. De termelnek

Franciaországban, Spanyolországban, Észak-Afrikában és
Brazíliában.
A paratölgyek több évszázadig élnek, egy-egy fa kérge egy
évtizedben csak egyszer takarítható be.

A világban termelt parafa mintegy 60%-ából dugókat
készítenek. De ezeknek a dugóknak legnagyobb része a
kukába kerül.
Az

összegyűjtéséből

sok haszon származhat:

Mivel nagyon könnyű, halászúszókhoz és bójákhoz is jó, de
használják padlónak,

sőt , tűzállósága

miatt legújabban a

rakétatechnológiában is. Házak külső téglájának is használták
már.

13. Méltányos kereskedelem
A méltányos kereskedelem lényege, hogy olyan árban állapodik
meg a kereskedő és a résztvevő, amely valóban kifejezi a
termelők anyagi és munkaráfordításait. A felvásárlói ár
kialakítása során figyelembe veszik a mindenkori gazdasági és
szociális, söt, ökológiai körülményeket.
Méltányos kereskedelem leginkább csokoládé, kávé, méz,
banán és gyapot esetén van.
Ahol nincs méltányos kereskedelem, ott gyakran a
nagybirtokokon a szegény bérmunkások éhbérért dolgoznak,
és a gazdag tulajdonosok pedig sokat keresnek a termékeken.
Gyakori a gyermekmunka és a munkavédelmi előírások
megszegése.
A méltányos kereskedelem esetén a munkások megkapják a
bérüket nem dolgoztatnak gyerekeket és a munkavédelmi
szabályokat is maradéktalanul betartják.

A méltányos kereskedeter:n jót tesz a szegény országok·
lakosainak.
Emellett környezetbarát is. Vegyük pl. a pálmaolajat. A
pálmaolaj miatt rengeteg erdőt irtottak ki, rengeteg állat került
veszélybe.

A méltányos kereskedelemnek rengeteg

előnye

van a világra

nézve.
A méltányos kereskedelmet támogatni kell. Sőt akár el lehet
rendelni, hogy bizonyos termékekből csak a méltányosan
előállítottat szabadjon előállítani, behozni, kivinni és
felhasználni.

14. Környezetbarát gépjárművek
A világban rengeteg gépjármű közlekedik. Ezek zöme belsö
égésű motorral van ellátva és többnyire benzinnel vagy
gázolajjal mennek. Ezek nem megújuló energiaforrások.
A gázüzemű, elektromos, hibrid, bioetanol-üzemű járművek
ritkábbak. Nem beszélve a feltörekvő technológiákról, mint pl. a
hidrogénüzemű és sürített levegős gépjárművekről.

A gázüzemű autók nagy részénél nem biogázt, hanem földgázt
használnak. Az elektromos autóknál pedig sokszor a
hőeröművekben termett áramot használják fel.
A környezetbarát gépjárművek tekintetében sokat segítettek a
modern környezetvédelmi

előírások,

de még messze a cél.

A gázüzemű autóknál a biogáz használata az előnyös. Az
elektromos autóknál pedig, ha környezetbarát úton termelt
áramot használnak a töltéshez.
Emellett támogatni kell az új, környezetbarát közlekedési
technológiák fejlesztését és elterjesztését
Emellett el kell rendelni, hogy az állami és önkormányzati
gépjárművek

illetve a tömegközlekedés járművei

környezetbarátok legyenek. Ezt később ki kell terjeszteni
minden

gépjárműre.

15. Környezetbarát áramtermelés
Az áramtermelés világszinten leginkább fosszilis
energiaforrásokból történik. Szénből, kőolajból és földgázból.
Ezek erősen fogyó energiaforrások, s ráadásul a környezetet is
szennyezik.
A megújuló energiaforrásoknak is vannak hátrányai, de elönye
sokkal több.
Vízerőmű

kialakítható a folyókon, patakokon. Tetökön

napelemek helyezhetőek el. Szélkerék is sok helyen alakítható

ki, akár egy szélmalmot is át lehet alakítani.
lehet alakítani

biomassza-üzeműre.

Hőerőműveket

át

Geotermikus energiát is

sok helyen lehet felhasználni.
Atomenergiában rengeteg a lehetőség, tehát atomerőművek
építése is jó lehetőség
Véleményünk szerint növelni kellene a környezetbarát
energiatermelés arányát

Utószó
Tiszta szívünkből reméljük, hogy végigolvasta sorainkat, és
megfontolta a javaslatainkat.
Véleményünk szerint ezek a javaslatok sokat segíthetnek a
környezet és a természet védelmében.
Várom 30 napon belüli válaszukat!
Tisztelettel: Fehér Kira, Fehér Nikoletta, Fehér Lili
Kira, Niki, Lili; egyszóval a Zöldcicák
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Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!
Tisztelt Jegyz6 Assiony /úri
Mellékelten megküldöm a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának ·
módosítására vonatkozó előterjeszté st, amelyet a Társulási Tanács 2019. május 14-én megtartott ülésén
jóváhagyott.
Tisztelettel kérem a megállapodás módosításáról szóló határozat tervezet véleményezését 2019. július 13·

ig.

Tisztelettel:

Tóth István alelnök megbízásából
dr. Bittmann Lilla
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Irodavezető
8154 Polgárdi Batthyány u.132.
Tel.:22/576-194, 06 30 443-0594 Fax: 2'2/576-195

- Mellékletek:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El6terjesztés tagi önkormányzatoknak TM mód.pdf

l/2
" -·--~- ------

378 KB

2019.06.12. 15:21

Elóterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkod6si
Önkorményzati Társulás Tirsulási Meg611apod6sának
m6dositésára.
Tisztelt Polg6rmester Asszony /Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelen elöterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amely első fordulóban,
véleményezésre megküldött javaslat a Társulási Megállapodás IV/2.4. pontjában
foglaltaknak megfelelöen. „A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjentésekre a kézhezvételtől számított 30
napon belül tesznek észrevételt. módosító javaslatot. melyet lrásban haladéktalqnul
megkiJJdenek a Társulási Tanács elnökének Ezen határidő lejártát '/Wvetően észrevétel,
módosító javaslat nem tehető. A Tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a

Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó döntést
igénylő elötetjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak,
melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács e/ne/rének megküldenek."
A fentieknek megfelel6en jelen el6terjesztés e-mali útján történ6
klküldését61 számított 30 napon belül várjuk az esetleges
észrevételeket, javaslatokat. A határid6 leteltét követöen az
észrevételeket, javaslatokat is tartalmazó elöterjesztést megküldjük
döntéshozatal célj6b61.
1. A módosító javasl.at elkészítését a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két
évben történt változások, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelö Zrt. területi optimalizáció érdekében tett szakmai intézkedései és
döntései tették szükségessé.
A Társulás Duna~Ttsza közén elhelyezkedö tagi Önkormányzatait érintően új
hulladékgazdálkodási társulás jött létre a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelö Zrt. {a továbbiakban: NHKV Zrt.) ösztönzésére,
hulladékgazdálkodási fejlesztést érintő uniós projekt megvalósítása érdekében.
Társulásunk ugyanezen célt szolgáló uniós .Projekt elképzeléseit a NHKV Zrt. csak
azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a Duna-Tisza közében elhelyezkedő
önkormányzatok fejlesztési igényei nem szerepelhetnek a tervezett kiadásaink
között, az érintett önkormányzatok ezirányú érdekeiket az új társulásba történő
belépéssel érvényesíthetik.
a.) A fent részletezett okok miatt 8 önkormányzat (Apaj, Áporka, Dömsöd,
Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony) úgy döntött,
hogy 2018. szeptember 30-val kilép a Társulásból. Döntésüket a Társulási
Tanács tudomásul vette, már nem tagjai a Társulásnak, de a Társulási
Megállapodás hatályos szövege megnevezésüket még tartalmazza.
b.) Szintén a fent részletezett okok miatt 11 önkormányzat (Apostag, Bugyi,
Dunaegyháza,
Majosháza,
Kiskunlacháza,
Kunpeszér,
Kunszentmiklós,
Dunatetétlen, Dunavecse, Szalkszentmárton, Tass) úgy döntött, hogy 2019.
szeptember 30-val kilép a Társulásból. Döntésüket a Társulási Tanács a 23/2019.
(V.14.} határozattal tudomásul vette.

- -- -·--- -

A határyos szabályozás értelmében a Társulási Megállapodás módosításához
valamennyi tagi önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel
meghozott döntése szükséges.
2. Az előterjesztésben szerepló javaslat tartalmazza a
megnevezésének törlését.

kilépő

önkormányzatok

A Társulási Megállapodás módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt

szövegét az elöterjesztés melléklete tartalmazza.
A Társulási Tanács a módosító javaslatot 2019. május 14-én megtartott ülésén
megtárgyalta és javasolta annak elfogadását a tagi önkormányzatok részére.

Véleményezésre

Hatírozat-t1rveiet
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati TársulAs
Tiírsulési Megéllapodésiínak módos(tésáról
.•.. „ .....••....•.......

„„.Önkormányzat .

Képviselő-testülete

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
módositását az alábbiak szerint fogadja el:

a Közép-Duna Vidéke
Társulási Megállapodásának

Megillapodis tagi önkormányzatok címét és
képviselőjét tartalmazó felsoro1'sból törlésre kerül a 2018. szeptember
30. nappal történt kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt
1.

A

Társulási

szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szigetcsép Község
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata.

2.
A Térsulftsi Megállapodás tagi önkormányzatok címét és
képvisel6jét tartalmazó felsorolftsból törlésre kerül 2019. szeptember
30. nappal történ6 kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt
szerepló Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község
Önkormányzata, Tass Község Őnkormányzata.
3.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok cimét és
képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember
30. nappal történő kilép6s miatt Dunaújvéros térség megnevezés alatt
szereplő
Apostag
Község
Önkormányzata,
Dunaegyháza
Község
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város
önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Szalkszentmárton Község
Önkormányzata,
4.
A Térsulási Megéllapodás tagi önkormányzatok címét és
képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség
megnevezés.

s. A Társulási Meg•Hapod6s jelen módosítésa valamennyi
tagönkormányzat képvisel6-test01ete elfogadó határozathozatalitt
követ6en, az id6rendben legutolsó határozat id6pontját követö nappal
lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel.
&.
Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képvisel6-testülete
jelen módosítást 2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a
Társulési Megállapodás jelen m6dosítis6nak 2. és 3. és 4. pontja 2019.
október 1. nappal lép hatályba.
Felel6s:
Határid6:
Polgárdi, 2019. június 11.
Tisztelette 1:

Tóth István sk.
Társulási Tanács alelnöke

~.
Szili Miklós polgármester úr,
Lovasberény Község Önkormánvzata

8093 Lovasberény,

Kossuth u. 62.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Lovasberényi Önkonnányzat tulajdonában lévő 132 erdei m3 tűzifaanyagra a Taxus Kert
Kft. az alábbi vételi ajánlatot teszi.

132 m3 x 15200 Ft/m3

= 2 006 400 Ft + Áfa,

azaz kétmillió-hatezernégyszáz Ft + Áfa.

Vételi ajánlatunk a kiállítástól számítva 30 napig érvényes.

Társaságunk a vételárat a szállítás ütemezésének megfelelően az Önkormányzat által kiállított
számla ellenében átutalással egyenlíti ki.

Budapest, 2019. 05. 28.

Üdvözlettel:~
Zimmennann Botond
ügyvezető

Szili Miklós úr,
polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata

_____

......

8093 Lovasberény,
Kossuth u. 62.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Lovasberényi Önkormányzat tulajdonában lévő Lovasberény 0182 hrsz-en (Cziráky kastélykertben) elvégzett fakiténnelési munka eredményeként készletezett 132 erdei m3
tűzifaanyagra a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. az alábbi vételi ajánlatot teszi.

132 em3 x 15000 Ftlem3

= 1 980 OOO Ft + Áfa,

azaZ egymillió kilencszáz - nyolcvanezer Ft + Áfa.

Vételi ajánlatunk a kiállítástól számítva 30 napig érvényes. Társaságunk a vételárat egy
összegben előre utalja át az Önkormányzat által kiállított számla ellenében.

Budapest, 2019. 05. 27.

Üdvözlettel:

'

~ \..>'-----,~.
Szalay László
vezérigazgató

Lovasberény Község Önkormányzata

8093 Lovasberény,
Kossuth u. 62.

Tisztelt Szili Miklós Polgámiester Úr!

A Lovasberényi Önkormányzat tulajdonában lévő Lovasberény kastélykertben elvégzett
fakitem1elés eredményeként összerakott 132 erdei m3 tűzifaanyagra az alábbi vételi ajánlatot
teszem:

132 em3 x 16 500 Ft/m3 = 2 178 OOO Ft,

azaz kétmillió-egyszázhetvennyolcezer Ft

Vételi ajánlatunk a kiállítástól ·számítva 30 napig érvényes. A vételárat a szállitási ütemezésnek
megfelelően, szállításon.ként előre fizetem meg.

Budapest, 2019. 05. 27.

llottman l.ászló

Üdvözlettel:

Kelit·F• MínOen ami fa
2477 Ve100, Kossutfl ü! 3.
Ad6szám: 6722.3239·1·2i
Nyst.: 44323099
Tech.az.onositO; &9232a1

Rottman László EV.

4;__

Nyilv. tar.sz.: 44323099
Székhely: 2477 Vereb, Kossuth u. 3.
Adószám: 67223239-1-27
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Tisztelt Lovasberény Község Önkormányzata!

Alulírott Feind Zsolt 8093 Lovasberény, Bercsényi utca 3. szám alatti lakos az alábbiakkal

fordulok önökhöz:
A mellékelten csatolt adásvételi szerződés tervezete alapján meg kívánom venni a
Lovasberény belterület 932/B hrsz. alatt felvett, lakóbc\z megnevezésű, 78 m 2 térmértékkel
nyilvántartott, a valóságban 8093 Lovasberény, Park tér 7. szám alatt található ingatlant
Rekettyei Pálné 4823 Nagydobos, József Attila utca 31. szám alatti lakos, Fábián Albertné
4823 Nagydobos, József Attila utca 3 l. szám alatti lakos és Czák Jánosné 8096 Sukoró,
Erdész ~tea 37. szám alatti lakos eladóktól.
Az adásvételi szerződés 1.1./ és 9./ pontjai alapján Lovasberény Község önkormányzatát,
mint az adásvétel tárgyát képező ingatlanra bejegyzett földhasználati joggal terhelt
Lovasberény belterület 932 hrsz-ú. ingatlan tulajdonosát a Ptk. 5:20. §-a szerint elővásárlási
jog illeti meg az adásvétel tárgyát képezö ingatlanra vonatkozóan.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a soron következő képviselötestületi ülésen határozni szíveskedjenek arról, hogy Lovasberény Község Önkonnányzata az
elővásárlási jogát gyakorolni kívánja--e az adásvételi szerződés tervezetében foglalt
feltételek szerint, vagy elővásárlási jogáról lemond.
Kérem, hogy a képviselő-testületi határozat kivonatát részemre megküldeni szíveskedjenek.
Intézkedésüket és válaszukat elöre is köszönöml
Melléklet:
1 pld adásvételi szerződés tervezet.

Lovasberény, 2019.június 21.

Tisztelettel:

Feind Zsolt
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Tárgy: Rákóczi u. 6/C önkormányzati lakás hasznosítása

Tisztelt Képviselőtestület!

A Rákóczi u. 6/C lakás ügyében 2019. május 30.-ai testületi ülésre benyújtott
előterjesztésemet, illetve kérelmemet visszavonom.

Dr. Koncz László jegyző

1ir.
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SZÉKESFEHÉRVÁRI RENDÖRKAPITÁN
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2019 Júr-4 26.
Szám: 07010 /4741/2019. ált.
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Kovács Zsolt r. ezredes
rendőrségi főtanácsos

rendörkapitány

BESZÁMOLÓ

Lovasberény Község
közrendjének és közbiztonságának 2018. évi helyutéről

2019.

,
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elj,rúban rtgi&drilt bOncselekmények

súma:
A közttrll.leten dknvetett regisrtr1fü bOncselekmények

szAma:

•

14

rablás
kifosztás
zsarolás

önkéntes elvétele
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen:
A

27

27

21

14

6

4

46

34

M

.2

1

1

1

4

9

4

4

betöréses Jopii.s

1

3

0

A nyomozáseredményességi mutatók vonatkozásában nem rendelkezünk a településen történt
bűncselekményekre lebontott, csak a rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkozó
adatokkal. Az adatok és a bünOgyi helyzet komplex értékelése alapján ehnondható, hogy
Lovasberény község nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.

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

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Hahilos

0

0

0

0

0

1

Súlyos

0

2

4

0

0

1

Könnyü

l

2

3

1

0

1

Anyagi káros:

7

2

3

5

3

4

Összes:

8

6

10

(j

3

7

Az értékelt időszakban a község területén 1 halálos, 1 sűlyos, 1 könnyű, 4 anyagi kárral végződő
közlekedési baleset történt. Továbbra is fo ntos feladata a körzeti megbízottnak a közlekedésben
résztvevők rendszeres ellenörz.ése, a balesetek számának csökkentése, lehetőség szerinti
megszüntetése érdekében.

II.

3

f

3. A bíio &

baleset-megelőzés:

A Rendőrkapitányságon működő ,,Iskola rendőre" program 2018. évben is jól működött. A
Székesfehérvári Rendőrkapitányság állományából 32 fü végzi a feladatot, 47 általános iskolában és
két középiskolában vagyunk jelen, többek között a község általános iskolájában is.

A körzeti megbízott a program keretein belül rendszeresen megjelent a település iskolájában, és
felhfvta a gyermekek figyelmét a bűn és balesetmegelözés témakörében a rájuk
veszélyekre, mind az áldozattá válás, mind az elkövetés terén is.

leselkedő

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

4. Egyilttmöködés:

A körzeti megbízott Lovasberény Község Önkormányzatával, illetőleg a Polgármester Úrral jó
munkakapcsolatban állt a kö~ég közbiztonságát érintő problémák megnyugtató megoldása
érdekében. Ez a jó kapcsolat jelentős mértékben segítette feladataik eredményes végrehajtását.

m.

ÖSSzegzés, kitfizött feladatok a következő idöszakra
Az értékelt évet figyelembe véve elmondható, hogy célkitűzéseinket alapvetően sikerült
megvalósítanunk, a velünk szemben támasztott követelményeknek nagyrészt sikerült eleget
tennünk. A tárgyévben végzett felmérésen Lovasberény Önkormányzatától a rendörkapitányság
tevékenységével kapcsolatos értékelés nem érkezett. Az állampolgárok bizalommal fordulnak
rendőrkapítányságunkhoz, a lakosság biztonságérzetének javulása tapasztalható. Kijelenthetjük,
hogy alapfeladataink ellátása és a törvényes működés érdekében minden szUkséges és lehetséges
intézkedést megtett!lnk.
elemző-értékelő munka, a szervezeti egységek közötti kommunikáció,
jelenthet garanciát arra, hogy ezen célokat elérjük, és hogy a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság tevékenységét a jövőben is a törvényesség, szakszerűség és az eredményesség
jellemezze.

A

folyamatos

együttműködés

A 2019. évre megállapított ágazati célkitűzések végrehajtása és a helyben je lentkező problémák
megoldása, illetve igények kielégítése érdekében az alábbi fü célkitűzéseket tartjuk szem előtt:

•

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkonnányzati
polgármesterek 2019. évi választ~ával kapcsolatos rendőri feladatok
végrehajtása.
Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési
feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.
Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony
fellépés az erők és eszközök optimális felliasználásával, az egyes rendészeti feladatokat
képviselők és

•

•

5

BÉRLETI SZERZŐD~S

Mely létrejött egy részről:

Lovasberény Község Önkormányzat
(székhely:, adószám: , képviseli:), mint Bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),
valamint

Pátkai Református Egyházközség
(székhely: 8092 Pátka, Kossuth u. 58, adószám : 19822365-1-07, képviseli: Országh István, lelkipásztor,
Szabó János gondnok- együttesen), mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)
(együtt továbbiakban: Felek) között az alábbi feltéte lekkel:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, 8093
Lovasberény, Vörösmarty u. 1. szám alatt található tornacsarnok helyiségeit a Bérlő
fenntartásában mOködő Pátkai Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
testnevelés tanórák megtartása céljából a Bérbeadóval előre egyeztetett időpontokban .
2. Jelen szerződés a mai naptól, határozatlan időre, de legalább 2024. június 30.-igjön létre.
3. Felek a bérleti díj összegét a fenti időtartamra 1 270 Ft/óra, azaz egyezerkettőszázhetven forint
óradíj összegben állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi díjakat, valamint a
bérlemény jelen szerződés szerinti használatával ka pcsolatos egyéb költségeket. A bérleti díj a
bérlemény használatát követő hónap ~.r napjáig esedékes, a Bérbeadó által kiállított számla
ellenében, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül. Bérbeadó jogosult felülvizsgálni a
bérleti feltételeket minden év augusztus 31.-ig a következő tanév vonatkozásában.
4. Bérlő válla lja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, annak állagát megóvja, teljes
körű fele lősséggel használja a bérleményt. Az esetlegesen okozott kárt teljeskörűen megtéríti
Bérbeadó felé.
S. Bérbeadó jogosult Bérlőt ellenőrizni, Bérlő szükségtelen zavarása nélkül.
6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a helyiségek
bérletéről szóló jogszabályok az irányadók.
7. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Pátka, 2019. június 26.

Bérlő

Bérbeadó

j6
Védőnői

Szolgálat

8093 Lovasberény, Hunyadi. u. 3.

Telefon: 20/468-3278
lberenyvedono@gmail.com
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselőtestület
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Tisztelt Képviselőtes tü)et!

Azzal a kéréssel fordulok a Képviselőtestülethez, hogy a Véd ő női Szolgálatnak rövid időn belül
szüksé ge lenne egy új dopplerre. A Dopplert a napi munkában használom a várandósoknál
magzati szívhang hallgatására. 2015-ben engedélyt kaptam a készülék megvásárlására, de ekkor
későn

rendeltem meg és nem tu dta m abban az évben megvásárolni. A jelenlegi készülék, sajnos
nem működik megfelelően, múlt hét óta csak recseg, szívhang hallgatására alkalmatlan. A
készülék ára : 24000 Ft.

üdvözl ettel:

Maszárikné Albrecht Tímea
VÉDŐNŐ

.

REMÉNYIK SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ

~~q~

MÜVÉSZETIISKOLAÉSÓVODA

{C}k,\ljd

8093 LOVASBERÉNY KOSSUTH U 90.

·\JJ-J-'

22-456-015, 22-594-033

1

vacsaisk@gmail.com, remeny ikigazgato @gmail.com

Lovasberény Község Önkormányzata
Lovasberény, Kossuth u. 62.

Ik:tatósz.ám: 164/2019

Koncz László
Jegyző

Tisztelt Jegyző Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjék engedélyezni, hogy a lovasberényi óvo a

.füzökonyhája 2019.július 01 és július 12. között biztosítsa az étkeztetési ellátásunkat.

A szükséges ételmennyiséget jelen levelem mellékleteként küldöm el Önnek várható
bontásban. Az ételek elszállításáról magunk gondoskodunk.

Intézkedését előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Lovasberény, 2019. 06. 26.

1

Acsa ovi
07.01 (hétfő)

07.02 (kedd)
07 .03 (szerda)

07 .04 (csütörtök)
07 .05 {péntek}
07.08 (hétf6)
07.09 (kedd)

07.10 (szerda)
07.11 (csütörtök)
07.12 (péntek)

Berény ovi Badellás össz
19
11
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19
19
19

11
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10
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10
10
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10
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Tárgy:

Támogatási kérelem katolikus nyári gyerektábor étkeztetéséhez

Tisztelt Képviselő Testület l
Mint ahogy évek óta, idén is megrendezzük a lovasberényi gyermekek számára a Katolikus hitéleti
tábort, hogy a gyermekek a nyári szünet alatt kötetlen, játékos formában, de szervezett keretek
között ismerkedjenek, mélyüljenek el .keresztény-életünk alapvető kérdéseiben. A tábor ideje alatt
közös beszélgetéseken, játékokon és feladatok megoldásán keresztül, katolikus pedagógusdk
vezetésével és segítségével kaphatnak választ és útmutatást a keresztény hit történetéről és
jelentőségéről, mindennapjaink és életünk egésze szempontjából.
A tábort a Katolikus Közösségi Házban tartjuk hannadikos korcsoporttól 8. osztályos korig 5 napon
keresztül, melybő l egy nap kiránduláson veszünk részt. Az. idén a tavalyi évhez hasonlóan a
megszigorodott hatósági elő írások és nem utolsó sorban anyagi helyzetünk miatt egyre nagyobb
gondot jelent a táborozó gyermekek ebédjének biztosítása.
Jelen levelünkkel azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt Képviselő Testülethez, hogy amennyiben az
Önkonnányzat anyagi lehetöségei engedik, úgy támogassák a tábor lebonyolitását a gyennekek.
napi egyszeri étkezésének biztosításával.
- 07.08... 07.12.

vezetök: Elbert Mária Anna és Mohl Bernadett

50fö

Azaz összesen 50 fö x 4alk =200 adag
Bízunk kérelmünk pozitív elbírálásában és segitségükben.
Várjuk mihamarabbi visszajelzésüket, hogy a szervezést annak alapján folytathassuk.

Lovasberény, 2019.06.26.

Tisztelettel:

Elbert Mária Anna, Mohl Bernadett
szervezők

