
FEJERMEGYE 
VERTESBOGLAR KOZSEG 

lkt.szam: 363-14/2014. 

JEGYZOKONYV 

v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
2014. augusztus 14-en megtartott 

soron kovetkezo nyilvanos iileserol 

Rendeletek: 
8/2014. (VIII.l5.) onkormanyzati rendelete- a Kepvisel6-testiilet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatir61 sz616 

4/2011. (III. 23.) onkormimyzati rendelet m6dositasar61 
9/2014. (Vlll.l5.) onkormanyzati rendelete- az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteser61 sz616 

2/2014. (11.05). onkormanyzati rendeletenek m6dositasar61 

Hatarozatok: 
70/2014. (VIII.14.) hatarozat-
7112014. (VIII.14.) hatarozat-
72/2014. (VIII.14.) hatarozat-
73/2014. (VIII.14.) hatarozat-
74/2014. (VIII.14.) hatarozat-

75/2014. (VIII.14.) hatarozat-

76/2014. (VIII.14.) hatarozat-

77/2014. (VIII.14.) hatarozat-
78/2014. (VIII.14.) hatarozat-
79/2014. (VIII.14.) hatarozat-
80/2014. (VIII.14.) hatarozat-
81/2014. (VIII.14.) hatarozat-
82/2014. (VIII.14.) hatarozat-
83/2014. (VIII.14.) hatarozat-
84/2014. (VIII.14.) hatarozat-
85/2014. (VIII.14.) hatarozat-
86/2014. (VIII.14.) hatarozat-

napirendek elfogadasar61 
epiiletenergetikai palyazat benylijtasar61 
ket iiles kozott vegzett munka elfogadasar61 
koztisztasagi rendelet feliilvizsgalatar61 
Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. 
felevi alakulasar61 
beriizemeltetett vizikozmiivek 2015-2029 . evi Gordiil6 Fejlesztesi 
Terve szennyvizre 
vagyonkezeleses vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiil6 Fejlesztesi Terve 
iv6vizre 
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas beszamol6jar61 
Miivel6desi Haz beszamol6jar61, jov6beni feladatair61 
2013. bels6 ellen6rzes intezkedesi tervenek vegrehajtasar61 
belteriileti utak felujitasar61 
preshaztulajdon rendezeser61 
vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasar61 
1. szamu korzet fogorvosi feladatellatasi szerz6deser61 
1. szamu fogaszati korzetben rendel6 helyiseg berleti dijar61 
1. szamu fogorvosi korzetben kijeloles visszavonasa 
Meszaros Ferencne fiinyirassal kapcsolatos kerelmer61 



Jegyzokonyv 

Kesziilt: v ertesboglar Kozseg Onkom1anyzata Kepviselo-testUletenek 2014. augusztus 14-en 16.00 
6rakor megtartott soron kovetkezo nyilvanos Uleser61. 

Helye: Muvelodesi Haz, Vertesboglar, Alkotmany u. 7. 

Jelen vannak: 
Sztanyi Istvan 
J6kai Erika 
Metyk6 J6zsef 
Nemeth Janos 
Sarosi Ferenc 

Jelen levo meghivott: 
dr. Szollosy Tamas 
Bauer Janosne 

Jegyzokonyvvezeto: 
Majome Burghardt Angela 

Sztanyi Istvan polgarmester: 

polgarmester 
alpolgarmester 
kepvisel6 
kepvisel6 
kepvisel6 

igazgatasi irodavezet6 
Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat Elnoke 

igazgatasi f6el6ad6 

Koszontok mindenkit a mai nyilvanos Ulesiinkon. Megallapitom, hogy az Ules hatarozatkepes, mert az 
5 fos kepvisel6-testUletb61 mindenki jelen van. A meghiv6ban szerepl6 napirendeket javaslom 
m6dositani. A napelemes palyazati lehet6segr61 sz616 tajekoztat6t javaslom elsokent targyalni, mert 
meghivott vendegiink van a napirendhez. Az aktualis iigyek napirend ele javaslom felvenni a 
fogorvosi praxissal kapcsolatos eloterjesztest, mely p6tanyagkent keriilt kikiildesre a testUlet szamara. 
Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A KepviseiO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
70/2014.(VIII.15.) hatarozata 

napirendek elfogadasar61 

Vertesbogh'lr Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testUlete, a 2014. augusztus 14-i nyilvanos 
Kepviselo-testUleti Ules napirendjet a kovetkezok szerint fogadja el: 

1. Napelemes palyazati lehet6segr61 tajekoztat6 
El6terjeszt6: polgarmester, Ignacz Miklos, a Ham-Bau Kfl kepviseleteben 

2. Tajekoztat6 a ket Ules kozott vegzett munkar61 
Eloterjeszto: polgarmester 

3. Az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 4/2011. (III.23.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 
Eloterjeszto: jegyzo 

4. Kozteriiletek rendjer61 sz616 helyi rendelet m6dositasa, valamint kozlekedesi tabla kihelyezese 
Eloterjeszto: polgarmester 

5. Az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 05.) 
rendeletenek m6dositasa 
Eloterjeszto: polgarmester 

6. Beszamol6 Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. felevi 
alakulasar61 
Eloterjeszto: polgarmester 

7. Vagyonkezeleses vizikozmuvek 2014-2029. evi GordU16 Fejlesztesi Terve 
Eloterjeszto: polgarmester 
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8. Csakvari Onkonnanyzati Tarsulas mukodeser61 sz616 beszamol6 
E/6terjeszt6: polgitrmester 

9. Beszamol6 a Mtivelodesi Haz 2013. evi mllkodeserol, az elmult idoszak tapasztalatair61 es a 
jovo feladatair61 
E/6tetjeszt6: polgarmester 

10 0 2013 0 ev belso ellenorzesi jelentes es intezkedesi terv vegrehajtasanak elfogadasa 
E/6tetjeszt6: po/garmester 

11. Belteriileti utakjavitasa 
El6terjeszt6: polgarmester 

12. Preshaztulajdon rendezese 
E16tetjeszt6: polgarmester 

13. Vizikozmll fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 
El6terjeszt6: polgarmester 

14. Csakvar-V ertesboglar fogorvosi feladat-ellatasi szerzodese 
El6terjeszt6: polgarmester 

1.J 0 Akluali~ ugyek. 

Nap ire n de k hirgyahisa: 

1. Napelemes palyazati Iehetosegrol tajekoztat6 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az eloterjesztesben szereplo palyazatnal kedvezobb feltetelekkel rendelkezo palyazatot terjesztek a 
kepviselo-testiilet ele, melyben nemcsak a napenergia hasznositasra, hanem hOszigetelesre, es fiites 
korszerusitesre is lehet palyazni. Koszontom koriinkben Ignacz Mikl6st, a HAM-BAU Kft 
kepviselojet, akit kerek, hogy tajekoztassa a jelenlevoket a palyazattal kapcsolatban. 

lgnacz Miklos HAM-BAU Kft kepviseiOje: 
Koszontok minden jelenlevot, palyazatir6kent dolgozom a Ham-bau Kft-nel, ahol energetikai 
felujitasokkal, meglijul6 energia hasznositassal foglalkozom. A KEOP-20 14-4.1 0.0/F azonosit6szamu, 
,Az onkormanyzatok es intezmenyeik epiiletenergetikai fejlesztese megujul6 energiaforras 
hasznositasaval kombinalva a konvergencia regi6kban" elnevezesu palyazat benylijtasi hatarideje: 
2014. szeptember 22. A beerkezes sorrendjeben biraljak el a palyazatokat, ezert fontos, hogy olyan 
postahivatalban adjuk fel a palyazatot, ami reggel 6 6rat61 nyit, es rogziti az 6ra perc feladasi idot is. 
Alapvetoen komplett energetikai felujitassallehet palyazni, a koltsegek a tervezestol a kivitelezesen at, 
a muszaki szakertesig, es az energetikai tanusitvany kiallitasagi szamolhat6ak el. A palyazat 1 00 % 
intenzitasu, a teljes koltseget a palyazat finanszirozza. A kivitelezest is a Ham-Bau Kft. vegzi, 
elozetesen fel kell memi a muszaki parametereket, lehetosegeket. Meg kell hatarozni elore, hogy 
melyik intezmenyben, milyen tipusu fejlesztest kivannak letrehozni. Napelemes rendszemel meg kell 
allapitani, hogy mekkora most az epiiletek energia igenye. Nagyon kell figyelni arra, hogy a betaplalt 
energia nem lehet tObb, mint a felhasznalt. A kivitelezes soran az utols6 szoget 2015. majus 30-ig kell 
becsavarni, a penziigyi elszamolast pedig junius 30-ig kell megtenniink. Ha ezt a hataridot valamivel 
tullepjiik, akkor az meg nem jar teljes jogfosztassal. Ez egy nagyon j6 dolog a palyazatban. A palyazat 
nyertesei reszere tamogatasi okiratot allit ki a Miniszterium, ennek lesz egy hatalybalepese, es 10 
h6nap all rendelkezesre, hogy be lehessen fejezni a munkat. 30 milli6 forint a minimum osszeg, amit 
el kell kolteni a palyazatban. Kikotes, hogy uj letesitmenyt nem lehet epiteni ebbOl a penzbOl, csak a 
meglevoket 1ehet felujitani. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A legfontosabb, hogy ebben a palyazatban hany szazalekot kepviseljen a meglijul6 energia. Fontos 
meghatarozni, hogy melyik epiiletben mennyi legyen a meglijul6 energia felhasznalas. 
Ami nekiink a legfontosabb, hogy kiviilrol szigeteljiik le a kozossegi hazat, az 6vodat, es a rendelot. 
Meglatjuk, hogy ennek mennyi a koltsege. Az a eel, hogy mind tobb tamogatast fel tudjunk hasznalni. 
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Ignacz Miklos Ham-Bau Kft kepviseloje: 
A palyazat megitelesben azt is figyelembe veszik, hogy hany epUletet ujitunk fel. Mine! tobbet, am1al 
kedvezobb elbiralast kapunk. 

Sztanyi Istvan polgat·mester: 
Leirjuk, hogy mi az elkepzelesunk, mit szeretnenk epiteszeti szempontb61, es ezt atkiildjuk a Kft-nek. 
Minden adatot azonnal szolgaltatunk amit keme mmak erdekeben, hogy pontos palyazati anyagot 
tudjunk benytijtani. 
Koszonjuk Ignaez Mik16snak a tajekoztatast, javaslom a Kepviselo-tesruletnek hogy hozzunk 
hatarozatot a palyazaton val6 reszvetelrol, melyben meghatarozzuk, hogy melyik epUleten mit 
szeretnenk fejleszteni . 

A KepviseiO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
71/2014.(VIII.14.) hatarozata 

epiiletenergetikai palyazat benyujtasa 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a KEOP-20 14-4.1 0.0/F azonosit6szamu 
Onkarmanyzatok es intezmenyeik epuletenergetikai JeJlesztese meguJul6 energiaforras hasznositasaval 
kombinalva a konvergencia regi6kban elnevezesii palyazati felhivasra, miiszaki felmeres 
fiiggvenyeben a kovetkezo intezmenyekre vonatkoz6an palyazatot nytijt be. 

AMK 6voda Vertesboglar, Alkotm{my u. 1. 
Kozossegi Haz Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 
Muvelodesi Haz Vertesboglar, Alkotmany u. 5. 
Orvosi Rendel6 V ertesboglar, Alkotmany u. 7. 

h6szigeteles, nap energia hasznositas, 
h6szigeteles, nyilaszar6 csere, nap energia hasznositas 
nap energia hasznositas, ftites korszerusites 
h6szigeteles, nyilaszar6 csere, nap energia hasznositas 

Az intezmenyek rangsorolasa a miiszaki felmeres fiiggvenyeben tortenik. Tovabbi lehetosegek eseten 
a Tiizolt6 szertar valamint a SportoltOzo epiiletet veszi figyelembe. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

Borsodi Imrene AMK 6voda reszerOI: 
Hamar az 6voda tetOfelujitasa sz6ba kerult, javasolnam, hogy a tetoterben alakitsunk ki egy irodat az 
elelmezesvezetonek, es az AMK Igazgat6nak, mert nagy sziikosen femek el a jelenlegi kozos 
helyisegben. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Igen val6ban sziikseges ott egy iroda kialakitasa. Az epUlet padlastere nagyon magas, igy a jovoben 
megoldhat6 a keres. 

2. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A kozmunkaval kapesolatos tapasztalatok alapjan azt kerem a hivatal dolgoz6it61, hogy a kozos eel az 
legyen, hogy mindenkinek legyen bejelentett munkahelye, es fizessen ad6t; ugy ahogy mas is fizet. 

A kozterulet hasznalattal kapesolatban tobbszor kertem, hogy ha valaki nem kaszalja az ingatlanat, azt 
sz61itsuk fel. Ne nekem kelljen felderitgetni, hogy hoi nines levagva a fii. Van hogy valaki a negyedik 
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felsz6litast kapja, mieti nem lehet a masodik utan megbuntetni? Igy semmi nem fog valtozni, mindig 
ugyanott van a problema, ugyanazon az ingatlanon. Egyszer kell felsz6litani, utana meg buntetni. 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Jogszabaly szerint eloszor kell felsz6litani, aztan kotelezni, es harmadszorra lehet esak birsagolni. Ha 
valaki egyszer mar fellett sz6litva, nem kell ismet felsz6litani, megindithat6 vele szemben az eljaras. 
Igy fogunk tenni. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
Mi6ta kepviselo vagyok, tizen6t6dsz6r mondom el, hogy miert nekiink kell bejelenteni ezeket a 
problemakat. Miert nem lehet korbejami az uteakat a hivatali dolgoz6knak, miert a kepviselok dolga 
ez? Miert nem lehet a hivatalnak ezt ket havonta megcsinalni? Hozzuk sorra a rendeleteket, es mar a 
szavazaskor tudjuk, hogy senki nem fogja betartani, es mi nem tesziink semrnit. A vegen pedig a 
kepviselo marad a esavaban, ram hivatkozva megy ki a hivatal, pedig nem az en dolgom lenne. Mikor 
erjuk el, hogy ez valtozzon? 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A hivatalnak kotelessege ellenorizni, de sajnos nines annyi ember a hivatalban, hogy ezt 
maradektalanul el tudjuk vegezni. Nagyon sok olyan feladatunk v~n, ami kotelezettsegiink, es sajnos 
nem tudjuk ellatni. Ugy erzem, hogy mint irodavezeto rendet tartok a hat6sagon, es nem hiszem, hogy 
a kepviselokre hivatkozva inditjuk az eljarast. Ha kozerdeki.i bejelenteskent kezeljiik a bejelentest, 
akkor kihagyjuk belole a bejelentot. Az ugyintezok tobbsegenek nines is kapesolata a telepiiles 
lakossagaval, nem reszrehajl6an, csak a jogszabalyok szerint tudnak eljarni. Nevtelenseg kerese eseten 
anonimizaljuk a bejelentot, a szemelye ugy ismeretlen marad. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A tobbszor visszaterokre pr6baljunk meg komolyabban odahatni. Nagyon szep a falu, keves az ilyen 
gazos, rendezetlen ingatlan, de az nagyon irrital6 tud lenni. 
Amennyiben nines mas hozzasz6las, a beszamol6t elfogadasra javaslom. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
72/2014.(VIII.14.) hatarozata 

ket tiles kozott vegzett munka elfogadasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a polgarmester ket Ules kozott vegzett 
munk:ajar6l sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

3. Az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 4/2011. (111.23.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 
Az eloterjesztes es a rendelet tervezet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A rendelet tervezetben nehany hibat vettunk eszre amit most sz6ban szeretnek m6dositani. A 
kepviselo testiileti Ulesre tanaeskozasi joggal meghivottak koziil az evangelikus egyhazat ki kell hUzni, 
mert V ertesboglaron esak katolikus egyhaz van. Javaslom viszont kiegesziteni a Polgaror Egyesiilettel 
is, hiszen ok most is kapnak meghivast az Ulesre. Az alaprendeletben ,Kozsegi Kisebbsegi 

5 



Onkormimyzat" kifejezes helyett keri.il javitasra a , Nemzetisegi" kifejezes, valamint a rendelet 
mellekleteinek es fuggelekeinek szamozasat ertelemszeruen sziikseges javitani. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Nagyon reszletes a rendelet tervezet, amennyiben nines ezzel kapesolatban eszrevetel az elobb 
elhangzott kiegeszitessel elfogadasra javaslom a rendelet tervezetet. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" netkiil a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
8/2014. (VIII.15.) onkormanyzati rendelete 

a Kepviselo-testiilet Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol sz616 4/2011. (III. 23.) 
onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

A rendelet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

4. Kozteriiletek rendjerol sz616 helyi rendelet modositasa, valamint kozlekedesi tabla kihelyezese 
Az eloterjesztes a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Az el6terjesztesben a Kossuth utea fels6 reszen a parkolas teljes tilalma szerepel. Mi esak azt 
szeretnenk elerni, hogy a flire ne lehessen ramenni. Nem varakozni ne lehessen, hanem rahajtani. 
Olyan se forduljon el6, hogy a 3,5 tonna feletti mez6gazdasagi munkagepet az ingatlan el6tt taroljak. 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A forgalom elol el nem zart teri.iletekre a kresz szabalyai vonatkoznak. Nem tudom, hogyan lehetne 
szankeionalni, az onkormanyzatnak nines szabalysertesi hataskore. Itt ismet az a m6dszer 
alkalmazhat6, hogy felsz61itunk, koteleziink es birsagolunk. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Itt most a Kossuth utea felso reszenek kozepso fuves szakaszar61 van sz6. A kozlitkezelotol kellene 
javaslatot kerni, hogyan lehet kozlekedesi tablat elhelyezni, hogy esak arra a reszre vonatkozzon. A 
megallni tilos tabla az ingatlanok el6tti reszre is vonatkozik, azt nem szeretnenk megtiltani, esak az 
utea kozepet szeretnenk vedeni. 
Az orvosi rendelo el6tti gyalogatkel6 is kezd eletveszelyesse valni. Tobbszor kertem rendori jelenletet, 
mert a zar6vonalon es a zebran el6znek az aut6sok. Ez egyre inkabb rendszeresse valik, lehet, hogy 
rend6rlampat kellene ott elhelyezni. Ezen is majd gondolkodni kell. 
Javaslom, a Kepvisel6-testiiletnek, hogy napoljuk el a Kossuth uteai parkolassal kapesolatos dontest. 
A kovetkez6 iilesre hozzuk vissza, es szerepeljen az is a rendeletben, hogy ne lehessen az utcan aut6t 
mosni es javitani. Azt hiszem meg kellene nezni a komplett rendeletet, hiszen a faluban nem 
rnindenkinek egyertelmii, hogy hol nem lehet fat vagni, vagy aut6t mosni. 
Amennyiben nines mas eszrevetel, javaslatomat szavazasra boesatom. 

A KepviselO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
73/2014.(VIII.14.) hatarozata 

koztisztasagi rendelet feliilvizsgalatarol 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a kozteri.iletek rendjer61, a 
koztisztasagr61 sz616 23/2003 . (XII.17.) onkormanyzati rendeletet feliilvizsgalja, figyelembe veve a 
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Kossuth utcai zold teriileten torteno parkolast, valamint a kozteriileten tiltott munkavegzest. A 
parkolassal kapcsolatbanjavaslatot ker a Kozlekedesi Feliigyelosegtol. 
A rendelet feliilvizsga!atat a Kepviselo-testiilet soron kovetkezo iilesen targyalja . 

Hatarido: 2014. szeptember 14. 
Felelos: jegyzo 

5. Az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteserol szolo 2/2014. (II. 05.) rendeletenek 
modositasa 
Az el0te1jesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A koltsegvetesi rendeletiink m6dositasa sziikseges, mert annak megalkotasa 6ta, p6teloiranyzatok 
erkeztek, es a 2013. evi penzmaradvany rendezese is sziiksegesse valt. 
Az eloterjesztes nagyon ertheto es alapos, amennyiben nines eszrevetel a rendelet tervezetet 
szavazasra bocsatom. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo rendeletet alkotja: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
9/2014. (VIII.15.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteserol szolo 2/2014. (11.05). onkormanyzati 
rendeletenek modositasarol 

A rendelet ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

6. Beszamolo Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. felevi 
alakulasarol 
A beszamo/6 a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Nagyon reszletes, es pontos beszamol6t lathatunk az eloterjesztesben, tobb eloiranyzat van, amit mar 
most latunk, hogy tul fogjuk lepni. A fiinyirasokkal egy nap sem lehet megallni, nagyon csapadekos 
volt a nyar, es nem egett ki a fii. Az 6vodahoz sziikseges eszkozok beszerzesevel javaslom, hogy 
varjuk meg, nemsokara va!aszt kapunk a IKSZT pa!yazatunkkal kapcsolatban, akkor tisztan fogjuk 
latni a szabad penzeszkozeinket. 
Amennyiben a beszamol6val kapcsolatban nines eszrevetel, annak elfogadasat javaslom. 

A KepviselO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
74/2014.(Vlll.14.) hatarozata 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. felevi alakulasarol 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014. evi koltsegvetes elso felevi 
alakulasar61 sz616 beszamol6t megvitatta, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
FeleiOs: polgarmester 
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7. Vagyonkezeleses es beriizemeltetett vizikozmiivek 2014-2029. evi Go•·diilo Fejlesztesi Terve 
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat ajegyzokonyv mel!ekletet kepez i. 

Szhinyi Istvan polgarmester: 
A napirend ket reszbOl all, az egyik a vagyonkezeleses vizikozml.ire, a masik a beriizemeltetett 
szennyvizkozmure vonatkozik. A szennyvizkozmu eseteben a hibaelharitas es karbantartas a 
szolgaltat6, a felujitas es p6tlas, tovabba a beruhazasi feladatok elvegzese az onkormanyzatok feladata. 
2011. decembereben hatalyba lepett egy jogszabaly, mely szerint a vizikozmu szolgaltatatas hosszli 
tavli biztonsaga erdekeben agazatonkent 15 eves idotavra Gordi.ilo Fej1esztesi Tervet szi.ikseges 
kesziteni, melyet az onkormanyzatoknak a szolgaltatas feli.igyeletet ellat6 Magyar Energetikai 
Hivatalhoz a szolgaltat6 irasbeli velemenyevel egyi.itt 2014. szeptember 14-ig szi.ikseges j6vahagyasra 
benylijtani. 

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
A Gordi.ilo Fejlesztesi Terv elfogadasa torvenyi kotelezettsegi.ink. Itt 400-500 milli6s tetelekrol van 
sz6, amit 20 evre elore kell betervezni.ink, ez egy koltsegbecsles ezert merem ajanlani a Kepviselo
testi.iletnek, hogy fogadja el. Ez val6jaban arra j6, hogy a Kormanyzat lassa, micsoda osszegek jonnek 
itt ossze, ami teljesen nyilvanval6, hogy az onkormanyzatok nem tudjak kifizetni. Nernzetgazdasagilag 
figyelembe lehet venni, hogy micsoda koltsegekjonnek itt. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines hozzasz6las, a hatarozati javaslatokat szavazasra bocsatom. 

A KepviselO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
75/2014. (VIII. 14.) hatarozata 

beriizemeltetett vizikozmiivek 2015-2029. evi GordiiiO Fejlesztesi Terve szennyvizre 

1.) v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.ilete, mint ellatasert felelos az 1. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar szennyviz vizikozmu rendszer 2015-2029. evi GFT felujitasi es p6tlasi 
tervet elfogadja. 
2.) V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.ilete, mint ellatasert felelos a 2. szamu 
melleklet szerinti V ertesboglar szennyviz vizikozmu rendszer 2015-2029. evi GFT beruhazasi tervet 
elfogadja. 
Az onkormanyzat felhatalmazza polgarmestert, hogy az onkormanyzat neveben az elfogadott GFT 
beruhazasi tervet FEJERViZ ZRt. velemenyezesevel a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig 
j6vahagyasra benylijtsa. 
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A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vet·tesboglar Kozseg Onk01·manyzata Kepviselo-testiiletenek 
76/2014. (VIII. 14.) hatarozata 

vagyonkezeleses vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiilo Fejlesztesi Terve iv6vizre 

1.) V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepvisel6-testUlete, mint ellatasert felel6s az 1. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar iv6viz vizikozmll rendszer 2015-2029. evi GFT felujitasi es p6tlasi 
tervet elfogadja. 
2.) V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepvisel6-testi.ilete, mint ellatasert fele16s a 2. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar iv6viz vizikozmll rendszer 2015-2029. evi GFT beruhazasi tervet 
elfogadja. 
Az onkormanyzat felhatalmazza polgarmestert, hogy az onkormanyzat neveben az elfogadott GFT 
beruhazasi tervet FEJERViZ ZRt. velemenyezesevel a MEKH-hez 2014. szeptember 15-ig 
j6vahagyasra benylijtsa. 

76/2014. (VIII 14.) hatarozat I. sz. melleklete Felujitas es p6tlasi terv 
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8. Csakvari Onkormanyzati Tarsulas miikodeserol sz616 beszamol6 
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyz6k6nyv mellekletet kepezik. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 

1-

Elmondhatom, hogy a Tarsulas nagyon j61 miikodik. A kilenc telepiiles gordiilekenyen tud egymassal 
egyiitt dolgozni, es a feladatok ellatasa is zokkenomentes. 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Mivel az eloterjesztes korabban keszi.ilt, ezert javitani szi.ikseges az orvosi ugyelettel kapcsolatos reszt. 
Mindenki elott ismert, hogy az orvosi ugyeletet jelenleg kijelolessel a Bicskei Orvosi Ugyelet latja el. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Amennyiben nines eszrevetel, javaslom a beszamol6 elfogadasat. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
77/2014.(VIII.14.) hatarozata 

Csakvari Onkormanyzati Tarsulas beszamol6jar6l 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, megismerte a Csakvari Onkormanyzati 
Tarsulas megallapodasaban szereplo beszamolasi kotelezettseget, azt elfogadja. 

Hatarido: azonnal 
FelelOs: polgarmester 
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9. Beszamo16 a Miivelodesi Haz 2013. evi miikodeserol, az elmiilt idoszak tapasztalatair61 es a 
jovo feladatair61 
A Miivelodesi Haz beszamol6ja ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A Muvelodesi Haz takaritasaval kapcsolatban vannak nehezsegek, ez most megoldott lesz, mert ha a 
ki:izmunka program lecsi:ikken, akkor felvesziink egy 4 6ras szemelyt. A diakok is tudnak segiteni 
ebben a h6napban, ha sziikseges mar holnap tudok valakit kiildeni. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
A beszamol6t attekintve el kell, hogy mondjam, valtozatlanul keves a program a Muvelodesi Hazban. 
Ti:ibb sajat szervezesu programot kell letrehozni, kitalalni. Maga a kulturhaz szinte alig szervez, 
inkabb a civil szervezetek ji:innek, es ti:iltik meg programma! a helyisegeket. Tudomasom van arr61, 
hogy nagyon sok riaszt6 k6d, es kulcs van kint kiili:inbi:izo szemelyeknel. Sajnos a k6d is nagyon 
elterjedt, sokan ismerik. Ezt nem lehet igy folytatni, sok olyan program van, amirol a 
muvelodesszervezonek nines is tudomasa. Tessek ugy szervezni a programokat, hogy a 
muvelodesszervezo jelen legyen, hiszen ez ezert kulturhaz. Ezzel nem szeretnem korlatozni azokat, 
akik rendszeresen ide jamak, de ebbe rendszert kell vinni. 

Borsodi Imrene AMK kepviseleteben: 
Az tartanam idealisnak, ha szemelyes k6dok lennenek a riaszt6hoz, akkor tudnank, hogy ki jart az 
epiiletben. Akinek rendszeres programja van, annak legyen k6dja, de barki ne ji:ihessen be. 

J6kai Erika alpolgarmester: 
Velemenyem szerint alapveto problema, hogy a ket muvelodesszervezo ki:izi:itt mncs megfelelo 
kommunikaci6. Cetliken iizengetnek egymasnak, ez nem mindig hatasos. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A nem rendszeres rendezvenyeket elore kell egyeztetni a muvelodesszervezovel. Kerem az AMK 
Igazgat6jat, hogy a soron ki:ivetkezo testiileti Ulesre vizsgalja meg es tegyen javaslatot a Muvelodesi 
Haz riaszt6 k6ddal es kulccsal kapcsolatos problemajara. Kerem, hogy a napirend targyalasanal a ket 
erintett muvelodesszervezo is legyen jelen. Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem kezfelemelessel 
jelezze. 

A KepviseiO-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
78/2014.(VIII.14.) hatarozata 

MiiveiOdesi Haz beszamol6jar61, jovobeni feladatair61 

V ertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Muvelodesi Haz munkajar61 sz616 
beszamol6t megismerte, azt elfogadja. 
Felkeri az AMK igazgat6t, hogy a Muvelodesi Haz biztonsagi riaszt6jahoz, valamint az epiilet 
kulcsaihoz val6 hozzaferest vizsgalja feliil, es a ki:ivetkezo iilesre tegyen javaslatot a problema 
megoldasara a ket muvelodesszervezo jelenleteben. 

Hatarido: 2014. szeptember 12. 
FeleiOs: polgarmester 
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10. 2013. evi belso ellenorzesi jelentes es intezkedesi terv vegrehajtasanak elfogadasa 
Az elote1jesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
2013. evben a belso ellenorok az 6voda konyha mi.ikodeset ellenoriztek. Nagyon oriilOk, hogy erre sor 
keriilt, mert minden hianyossagot reszletesen feltartak, ennek eredmenyekent pozitiv iranyba valtozott 
a helyzet. A Kepviselo-testiilet a 97/2013. (XII.12.) hatarozataval elfogadta a belso ellenorzesi 
feladattervet, az abban eloirt feladatok, a kiilonbozo szabalyzatok, a konyhai tevekenyseghez es 
penziigyi, szamviteli elszamolasokhoz kapcsol6d6, a konyveles reszere atadand6 nyilvantartasok 
elkeszultek. A konyhai adminisztraci6 egyszeri.ibbe tetele a ,Konyhai raktarkeszlet kezelo program" 
megrendelesevel es telepitesevel megval6sult. Az elelmezesvezeto ennek segitsegevel teljes egeszeben 
kepes ellatni a sziikseges adminisztraci6t, az adatokat napra keszen tarolja, azok hozzaferhetok es 
barmikor kinyomtathat6k, igy ellenorizhetok. A Hivatal, az AMK vezetese, a belso ellenorzes 
megallapitasaiban leirt hianyossagokat p6tolta, a felhivasban foglaltaknak eleget tett, a sziikseges 
intezkedeseket megtette. Ennek megfeleloen intezkedesi terv vegrehajtasanak elfogadasat javaslom. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 5 tagja, 5 (ot) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" neikiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
79/2014.(VIII.14.) hatarozata 

2013. belso ellenorzes intezkedesi tervenek vegrehajtasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2013 0 evi bel so ellenorzesre tett, 
97/2013. (XII.12.) hatarozataval elfogadott intezkedesi terv vegrehajtasat megismerte, azt elfogadja. 

Felelos: Polgarmester 
Hatarido: azonnal 

11. Belteriileti utak javitasa 
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Koltsegvetesiinkbe beterveztiik a belteriileti utjaink a felujitasat, 1 milli6 forint osszegben. Javaslom, 
hogy az ajanlatokat figyelembe veve valasszuk ki a kivitelezot es tartsuk vele folyamatosan a 
kapcsolatot. Huzzuk meg egy kicsit az idot, aszfaltozni szeptember vegeig lehet, addig talan ismert 
lesz az IKSZT per eredmenye, es tudjuk mennyi penzt tudunk meg az aszfaltozasra forditani. 10 evvel 
ezelott a Vertesaszfalt Kft csinalta az utakat, azok meg mindig nagyon j6 allapotban vannak. 
Munkajukat ismerjiik, a komyekben sokat dolgoztak, es velemenyem szerint az arajanlatuk is 
megfelelo. Kozel van a telephelyiik, ez a gepek szallitasa szempontjab61 is fontos, hiszen az ar ennek 
is a fiiggvenye. 

Sarosi Ferenc kepviselo: 
Nagyon erdekes ajanlatot adott a V ertesaszfalt Kft. Ilyen talan meg nem is lattam. Egysegarban adta 
meg az ajanlatat. Konkretan megadtuk, hogy mekkora teriiletet kell aszfaltozni. Most nekiink kell 
szamolgatni, konkretabb ajanlatot is adhatott volna. Dolgozzon meg a munkaert. 

18: 15-kor Metyk6 J6zsef tavozott az iilesrol. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
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Ugy gondolom, ebbol az ajimlatb6l kival6an meg lehet allapitani az arakat. Szeptember elejeig varunk, 
ha addig nem kapunk ertesftest a palyazatunkr6l, akkor a Kossuth utca felso reszen elkezdjuk a 
munkat. Azzalmar nem tudunk vami. 
Aki az elhangzott javaslatokkal egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
80/2014.(VIII.14.) hatarozata 
belteriileti utak fehijitasarol 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testulete a belteriileti utak felujitasat hatarozza el. A 
felujitas soran a Kossuth utcaban aszfaltozasi munkalatokat kell elvegeztetni. A beerkezett arajanlatok 
ismereteben az onkormanyzat a V ertesaszfalt Kft-vel (2800 Tatabanya, Reti lit 174. fsz.4.) vegezteti el az 
utfelujitasokat brutt6 1 rnilli6 Ft ertekben. 
Felhatalmazza a polgarmestert az utfelujitasi munkak szerzodesenek alairasara. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: szerzodeskotesre 2014. 08. 31 

12. Preshaztulajdon rendezese 
Az eloterjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Majusi Ulesunkon dontottiink a preshaz teriiletenek eladasar61. Az ugyved keresere formai javitasr61 
van sz6. Amennyiben nines eszrevetel a hatarozat elfogadasat javaslom. 

A KepviselO-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
81/2014.(VIII.14.) hatarozata 
preshaztulajdon rendezeserol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak kepviselo-testiilete ugy hatarozott, hogy az ingatlan 
nyilvantartasban a vertesboglari 412 hrsz alatt szereplo preshaz megnevezesu felepitmenyhez 
kapcsol6d6 50 negyzetmeter nagysagli foldreszletet Metzger Ferenc Vertesboglar D6zsa utca 44. szam 
alatti lakos reszere 10.000,- Ft osszegert, azaz tizezer forintert ertekesiti, tekintettel arra, hogy a sz6ban 
forgo foldreszeleten talalhat6 felepitmeny Metzger Ferenc raepites jogcimen szerzett kizar61agos 
tulajdonat kepezi. 
Felkeri Metzger Ferencet, az adas-veteli szerzOdes ugyved altal torteno elkeszittetesere es a 
kapcsol6d6 koltsegek viselesere. 
Ezzel egyidejUleg a 67/2014.(V.29.) hatarozat hatalyat veszti. 

FelelOs: polgarmester 
Hatarido: azonnal 

13. Vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szab:ilyozasa 
Az el6terjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
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A vfzikozmu fejlesztesi hozzajarulasok beszedese a nem lakossagi felhasznal6k koreben a szolgaltat6 
feladata. Majusi u!esunkon errol megallapodast fogadtunk el, melyet most m6dositani szukseges, 
mivel a szolgaltat6 torvenyre hivatkozva nem tudja elfogadni a megallapodas majusi m6dosftott 
szoveget. Aki az eloterjesztesben szereplo hatarozat szovegevel egyetert, kerem kezfelemelessel 
jelezze. 

A KepviseiO-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
82/2014.(Vlll.14.) hatarozata 

vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasarol 

v ertesboglar Kozseg Onkonminyzata Kepviselo-testiilete a vizikozmu fejlesztesi hozzaiarulas 
szabalyozasa erdekeben megallapodast kot a szolgaltat6val, egyben a 48/2014. (' 
hatalyon kiviil helyezi. 
Felhatalmazza a polgarmestert az alabbi megallapodas alairasara: 

MEGALLAPODAS 

amely Ietrejott a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi celu iv6viz- es 
csatomahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal torteno biztositasara, a 
2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormany rendelet alapjan letrejovo szerzodesek 
megkotesere vonatkoz6an 
a v ertesboglar Kozseg Onkormanyzat, cime: 8085 v ertesboglar, Alkotmany u. 3 a tovabbiakban mint 
Jogosult, valamint 
a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamu Zartkoruen Mukodo 

Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15. 
a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 kozott. 

1. Az Jogosult onkormanyzatok a kozmuves vizellatas, valamint a kozmiives 
szennyvizelvezetes es tisztitas fejlesztesenek, bOvitesenek finanszirozasa erdekeben 
vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast szednek. 

2. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas merteke a vizmii jelen berleti-uzemeltetesi szerzodessel 
erintett miikodesi teriileten egyseges. 

3. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodes megkotesere az onkormanyzatok 
kepviseleteben, neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzitett eljarasi szabalyok 
szerint- a Szolgaltat6 jogosult. 

4. Az onkormanyzatok a beszedett vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulast vizikozmii fejlesztesre 
torteno felhasznalas celjab61 elkiilOnitetten tartjak nyilvan es a Szolgaltat6val egyeztetve 
elsosorban a fomiivek fejlesztesere hasznaljak fel. 

5. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepiiles vizikozmii-fejlesztesi 
feladataival osszefuggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel erintett 
felhasznalasi hely talalhat6. 

6. Tobb onkormanyzatot erinto fejlesztes eseten a vizikozmii beruhazasok kivitelezeset 
megelozoen, azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az onkormanyzatok 
kiilon megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa erdekeben az elkiilonitetten 
tartott vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulasb61 szarmaz6 osszeget rendelkezesre bocsatjak a 
beruhazas gesztoranak. 
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7. A vizikozm(i-fejlesztesi hozzajarulas megfizetese e!Ofeltetele a ha!6zatra torten6 
bekapcsolasnak, illetve a fogyasztasi tobblet keret biztositasanak. A hal6zatra t6rten6 
csatlakozas a Szolga!tat6nak fizetend6, ki.ilon dij elleneben totienik meg. A hal6zatra val6 
csatlakozas utan az iv6viz es csatomaszolga!tatasert a Szolga!tat6 reszere ki.ilon dijat kell 
fizetni. 

8. A vizikozm(i fejlesztesi hozzajarulas beszedesenek szabalyai 

8 .1. Az onkormanyzatok megbizzak a Szolga!tat6t, hogy helyettiik es kepviseletiikben eljarva a 
vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulasi szerz6dest- uj bekotes, bOvites, valarnint a szolga!tatas 
rnin6segenek emelese eseten- a felhaszna!6val megkosse. 

8.2. A vizikozmu - fejlesztesi hozzajarulas osszegenek beszedeset es a szarnla kiallitasat a 
Jogosult vegzi. 

8.3. A vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulasr61 sz616 szarnla kiallitasahoz, a Szolgaltat6 a 
felhaszna!6 altai is alairt vizikozmi.i-fejlesztesi hozzajarulasi szerz6dest legkes6bb annak 
beerkezeset k6vet6 2. munkanapon beliil elektronikusan es postai uton megki.ildi a 
hozzajarulassal erintett onkormanyzat reszere. 

8.4. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal erintett onkormanyzat - a hozzajarulas jogszabaly 
szerinti nyilvantartasahoz - a hozzajarulas bankszarnlajara torten6 beerkezeset kovet6 5 
munkanapon beliil tajekoztatja a Szolgaltat6t elektronikus uton, (fejervizzrt@fejerviz.hu) a 
felhasznal6 altai t6rten6 befizetesr61 (felhasznal6 adatai, befizetett osszeg, befizetes 
id6pontja). 

8.5. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas osszege az onkormanyzatot illeti 

8.6. A Szolgaltat6 az altala, az onkormanyzat neveben megkotott vizikozmii-fejlesztesi 
hozzajarulasi szerzodesbe, rogziti hogy a felhasznal6 adatainak, valarnint a megvaltott 
szolgaltatasi keret jogszabaly szerinti nyilvantartasat a Szolgaltat6 kezeli . 

8.7. A vizikozmii-fejlesztesi hozzajarulas kivetesevel kapcsolatos iratokat a vizmii orzi, azok 
selejtezeset megelozoen Szolgaltat6 egyeztetni koteles a vizikozmii-fejlesztesi 
hozza j arulassal erintett onkormanyzattal. 

Ezen megallapodas az ervenyben levo Uzemeltetesi Szerzodessel egyiitt ervenyes . 

.................. . .. ,20 . .. .. ..................... . 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Szolgaltat6 

14. Csakvar-V ertesboglar fogorvosi feladatellatasi szerzodese 

Jogosult 

Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kipezi. 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
A csakvari I. fogorvosi korzetben melyhez V ertesboglar is tartozik jelenleg kijelolessel dr. Banki 
Erzsebet helyettesito fogorvos latja el Bicsken. Most jelentkezett egy fogorvos, dr. Irnredi Szilvia, aki 
foallasban ellatna a csakvari I. fogorvosi korzetet, de az a problema, hogy nincsen rendel6je. Most 
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ugyanaz a helyzet all fent, mint a csakvari haziorvosok eseteben. igeretet kaptunk a fogorvosokt61, 
hogy ingyenes hasznalatba adjak a rendelot, de a szerzodeskoteskor mar ara lett a berlemenynek. 
Megegyezesek folytak, melynek eredmenyekeppen a fogaszati rendelohelyiseget, Csakvar es 
V ertesboglar Onkonnanyzatai kozosen biztositjak a Csakvar Egeszseghaz Tarsashazban. En·e 
vonatkozik a hatarozati javaslat 2 resze. Az 1. reszben pedig dr. Imredi Szilviaval kotendo 
feladatellatasi szerzodest szi.ikseges elfogadnunk. 
Aki egyetert a hatarozati javaslatokkal, kerem kezfelemelessel jelezze. 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesbogl:ir Kozseg Onkorm:inyzata Kepviselo-testiiletenek 
83/2014.(VIII.14.) hat:irozata 

az I. szamu korzet fogorvosi feladatellatasi szerzodeserol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a v ertesboglar teljes kozigazgatasi 
teri.iletet is magaba foglal6 Csakvar I. fogorvosi korzet fogaszati alapellatasanak biztositasa erdekeben 
foallasu ellatassal, az egeszsegligyi szolgaltat6 rendeletbe foglalt utcajegyzek szerinti teriileti ellatasi 
kotelezettsegevel az alabbi feladat-ellatasi szerzodes alairasara hatalmazza fel a polgarmestert: 

FELADATELLATASISZERZODES 
EGESZSEGUGYI SZOLGALTATAS NYUJTASAROL 

mely letrejott egyreszrol Csakv:ir V:iros Onkorm:inyzata (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) 
(kepviseli: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester), es Vertesboglar Kozseg Onkorm:inyzata 
(8085 V ertesboglar, Alkotmany utca 3.) (kepviseli: Sztanyi Istvan polgarmester) (tovabbiakban 
onkormanyzatok) mint az egeszsegligyi kozszolgaltatasr61 gondoskod6 szerv, masreszrol az Imredi 
Dental Kft., kepviseli dr. Imredi Szilvia (Szekhelye: 8051 Sarkeresztes, Kossuth u . 2/ A,) mint 
egeszsegligyi szolgaltat6 (tovabbiakban egeszsegiigyi szolgaltato) kozott az alabbi feltetelekkel: 

1./ A felek megallapodnak abban, hogy a csakvari 1.szamu fogorvosi korzet fogaszati alapellatasanak 
biztositasat e megallapodas keretei kozott szabalyozzak. 

2./ Az egeszsegligyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy az onkormanyzatok altai 
meghatarozott es ezen megallapodas 1. szamu mellekleteben rogzitett fogorvosi korzetben teri.ileti 
ellatasi kotelezettseg mellett a fogorvosi tevekenyseget szemelyesen ellatja a 4/2000.(II.25.) EiiM 
rendeletben eloirtaknak megfeleloen. 

Az egeszsegiigyi szolgaltato neveben fogorvosi tevekenyseget vegzo fogorvos: 
Dr. Imredi Szilvia (sziiletett: M6r, 1986.okt6ber 14., anyja neve: Nagy Ildik6 Margit) 

8051 S:irkeresztes, Kossuth u. 2. szam alatti lakos 
fogorvosdoktori oklevei szama: OKL-00003803/2014 
Orvosok Orszagos Nyilv:intartasaban 78661 
MOKtagja 

3./ Az egeszsegligyi szolgaltat6 vallalja, hogy a folyamatos teri.ileti ellatast heti 27 6ra rendelesi idoben 
ellatja. 
Helyettesiteserol es annak dijazasar61 maga gondoskodik. Fogorvosi iigyeleti szolgalat ellatasara az 
onkormanyzatok nem kotelezik, de fogorvosi iigyeleti szolgalatot valasztasa szerint ellathat. 
Az egeszsegligyi szolgaltat6 varatlan es elharithatatlan okb61 bekovetkezeto akadalyoztatasa eseten- a 
teri.ileti ellatas folyamatossaga erdekeben- az onkormanyzatok az egeszsegligyi szolgaltat6 koltsegere 
jogosultak helyettest biztositani. 
A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben szi.ikseges es indokolt, helyettesitesi tevekenyseget 
az egeszsegligyi szolgaltat6 abban a rendeloben vegzi, amelyben egyebkent a sajat rendeleset is ellatja. 
Az egeszsegligyi szolgaltatast nylijt6 orvos indokolt esetben torteno helyettesiteset a helyettesit6 az 
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egeszsegiigyi szolgaltat6 altai hasznalt rendeloben (Csakvar, Szabadsag ter 5.) vegzi. A helyettesites 
penzi.i.gyi felteteleirol a helyettesftendo egeszsegiigyi szolgaltat6 gondoskodik. 

4./ A heti 27 6ra fogaszati alapellatasi idotartam, amelyben egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles az OEP
pel kotott finanszirozasi szerzodesben meghatarozott rendelesi idokben a rendeloben betegeket 
fogadni, az alabbiak szerint oszlik meg: 

Mtfo: 07,00- 13,00 6ra kozott 
kedd: 15,00-21,00 6ra kozott 
szerda: 07,00- 12,30 6ra kozott 
csi.i.tortok: 08,00- 12,30 6ra kozott (iskolafogaszat) 
pentek: 15,00-21,00 6ra kozott. 

Egeszsegiigyi szolgaltat6 a szerzodes, illetve az egeszsegiigyi szolgaltatas nytijtasara jogosft6 
mukodesi engedelyenek m6dositasaval egyidej Uleg a rendelesi idorol, annak valtozasar61 koteles a 
lakossagot elore, idoben tajekoztatni. Felek rogzitik, hogy az egeszsegi.i.gyi szolgaltat6 ellatja a 
Csakvari Mese-Var Ovoda es Bolcsode fOintezmenye (8083 Csakvar, Ady Endre u. 2.) es 
tagintezmenye (8083 Csakvar, Szabadsag ter 13.), valarnint az Esterhazy M6ric Nyelvoktat6 Nemet 
Nernzetisegi A..ltalanos Iskola 1-4 evfolyama, tovabba a V ertesboglari Nyelvoktat6 Nemet Nernzetisegi 
Altalanos Iskola (8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 14.) es a Vertesboglari Altalanos Muvelodesi 
Kozpont 6vodaja (8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 1.) ellatottai tekinteteben az 6voda- es 
iskolafogaszati feladatokat. 
Egeszsegiigyi szolgaltat6 a szemelyes ellatasra kotelezett szemely 3 napot meghalad6 tavolletet 
koteles bejelenteni az onkonnanyzatoknak, es a helyettesfto szemelyerol, valarnint a helyettesito 
rendelesre vonatkoz6 egyeb szi.i.kseges infonnaci6kr61 a lakossagot irasbeli tajekoztat6 
kifiiggesztesevel tajekoztatni. 

5./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles a fogorvosi tevekenyseg ellatasahoz szi.i.kseges, megfelelo 
szakkepzettseggel rendelkezo noverszemelyzetet biztositani. Torvenyes foglalkoztatasaert, bere es 
kozterhei megfizeteseert, havi beosztasa elkeszfteseert, helyettesitese megszervezeseert, 
tevekenysegeert, a szakmai szabalyok megtartasaert az egeszsegi.i.gyi szolgaltat6 felelos. 

6.1 A fogaszati ellatas telephelye a 8083 Csakvar, Szabadsag ter 5. alatti Csakvar Egeszseghaz 
Tarsashaz fogaszati rendeloje es kapcsol6d6 helyisegei (a csakvari 7. helyrajzi szamon nyilvantartott 
tarsashazi kozos tulajdonban all6 ingatlanban a 7/AJ1 helyrajzi szamon nyilvantartott, 27 rn2 
alapteri.i.letU, fogorvosi rendelo, a 7/AJ6 helyrajzi szamon nyilvantartott, 11 rn2 alapteri.i.letii egyeb 
helyiseg, a 7/AJ8 helyrajzi szamon nyilvantartott, 75 rn2 alapteri.i.letii hasznalt tarol6, tovabba az 
osztatlan kozos tulajdonkent nyilvantartott, 106 rn2 alapteri.i.letu eloter,var6helyiseg, pince es 
szemelyzeti mosd6), melyet onkonnanyzatok jelen megallapodassal az egeszsegiigyi szolgaltat6 
hasznalataba adnak, s vele a fogaszati rendelo berendezesi, felszerelesi targyait. (Az atadott 
berendezesi es felszerelesi targyak, eszkozokjegyzeke e megallapodas 2. szamu mellekletet kepezi.) 8. 
A Csakvar Egeszseghaz Tarsashazban leva fogaszati rendelo helyiseg rendelesi idoben torteno 
rendelkezesre allasar61 az onkonnanyzatok berleti szerzodessel gondoskodnak. A rendeles 
elindulasahoz szi.i.kseges berendezesi es felszerelesi targyakr61 az onkonnanyzatok gondoskodnak, 
azok hasznalatra alkalmas allapotar61, p6tlasar61, a jogszabalyban eloirt minimum feltetelek 
folyamatos biztositasar61, a felszerelesek cserejerol, javitasar61 es p6tlasar61 pedig az egeszsegi.i.gyi 
szolgaltat6 koteles gondoskodni. Az onkonnanyzatok felhivjak az egeszsegi.i.gyi szolgaltat6 figyelmet, 
hogy a rendelo eszkozfelszereleseinek egy resze az ott rendelo Dr. Zold Eva fogorvossal kozos 
tulajdonu, ezert vele egyeztetve lehet gep, muszer, eszkoz javitasat kezdemenyezni, illetve uj eszkozt 
vasarolni. Uj eszkoz beszerzese eseten a regit selejtezesre be kell mutatni. Az ujonnan beszerzett 
eszkoz az egeszsegi.i.gyi szolgaltat6 tulajdonaba keri.i.l. 
7./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 tudomasul veszi, hogy helyettesiteserol sz616 tajekoztat6 hirdetmeny, 
illetve szakmai hirdetmeny (pl. szurovizsgalat szervezes) kivetelevel egyeb, a csakvari es vertesboglari 
orvosi alapellatast erinto hirdetmenyt sem az altala hasznalt rendelohelyisegben, sem egyeb nyilvanos 
helyen semmilyen fonnaban nem helyezhet ki vagy tehet kozze, arra kizar6lag az onkonnanyzatok 
jogosultak. 
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8./ A fogorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerk6ltseget, valamint a sterilizalassal, a 
keletkezett veszelyes hulladek elszallitasaval kapcsolatos tevekenyseg koltseget teljes egeszeben az 
egeszsegiigyi szolg31tat6 viseli. Felek megallapodnak, hogy az eszk6z6k sterilizaJasara, valamint a 
veszelyes hulladek szallitasara az egeszsegiigyi szolg31tat6 szerzodik e tevekenysegre jogosultsaggal 
rendelkezo tarsasaggal, illetve szervezettel. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 fizeti teljes egeszeben a 
rendelohelyiseg es a rendeleshez kapcsol6d6 k6z6s hasznalatu helyisegek aranyos rezsikoltseget. 

9.1 A fogorvosi tevekenyseg finanszirozasat a Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar Kozep-dunantuli 
Terii.leti Hivatala biztositja. Az 6nkormanyzatok hozzajarulnak ahhoz, hogy az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 kozvetleniil kosse meg a finanszirozasi szerzodest, tovabba a fogorvosi alapellatas 
finanszirozasat az Egeszsegbiztositasi Penztar kozvetlenul az egeszsegiigyi szolgaJtat6 szamlajara 
utalja. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 kotelezi magat, hogy az 6nkormanyzatok keresere annak 
megerkezeset koveto 5 naptari napon beliil az OEP altai biztositott finanszirozas beveteli kimutatasat 
az 6nkormanyzatok rendelkezesre bocsatja, az ellatotti kor letszamara, korosszetetelere vonatkoz6 
informaci6kkal egyiitt. Az 6nkormanyzatok kotelezettseget vallalnak, hogy ezeknek az egeszsegiigyi 
szolg31tat6 altai biztositott adatoknak a kezeleset a nyilvanossag kizarasaval, zartan vegzik. 

10./ A teritesi dij elleneben igenybe veheto egeszsegiigyi szolgaltatasok dija az egeszsegiigyi 
szolgaltat6t illeti meg. 

11./ Az onkormanyzatok ezen megallapodast indoklassal felmondhatjak, ha az egeszsegugyi 
szolg31tat6 e szerzodesben vallalt kotelezettsegeit irasbeli felsz61itas ellenere sem teljesiti, vagy 
folytat6lagosan megszegi a jogszabalyban foglalt, mukodesre vonatkoz6 eloirasokat. Az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 ezen megallapodast - indoklassal - jogosult felmondani, ha az 6nkormanyzatok a jelen 
megallapodasban foglalt kotelezettsegeiknek irasbeli felsz6litas ellenere sem tesznek eleget. A rendes 
felmondas barmelyik fel reszerol a kozlese h6napjanak utols6 napjat61 szarnitott hat h6napot koveto 
idopontra sz6lhat. 

12./ Az onkormanyzatok ezen megallapodast rendkiviili felmondas kereteben felmondhatjak, ha az 
egeszsegiigyi szolgaltat6 az 6nall6 egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere val6 jogosultsagat barmely 
okb61 elveszti, vagy tole a tovabbiakban a feladat ellatasa objektiv okok alapjan nem varhat6 el. 

13./ Felek megallapodnak abban, hogy ha korzetm6dositasra keriil sor, s az a fogorvost hatranyosan 
erinti, kartalanitasra jogosult, melynek merteke a kieso OEP tamogatas kereteben kapott egy eves 
idotartamra sz616 osszeg. 

14./ Az egeszsegiigyi szolg3ltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy a gazdalkodasi evet koveto majus 
31-ig az onkormanyzatok reszere beterjeszti tarsasagi beszamol6jat. 

15./ Ezen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben ,Az 6na116 orvosi tevekenysegrol" , ,Az 
egeszsegiigyi kozszolgaltatasok nylijtasar61, valarnint az orvosi tevekenyseg vegzesenek formair61" 
sz616 torvenyek, valarnint ,Az egeszsegiigyi szolgaltatas gyakorlasanak altalanos felteteleirol, a 
mukodesi engedelyrol es az egyeni vallalkozas kereteben vegezheto egeszsegiigyi szolgaltatasr61", ,A 
haziorvosi, hazi gyermekorvosi es fogorvosi tevekenysegrol" sz616 rendeletek, tovabba a Polgari 
T6rvenyk6nyv rendelkezeseit kell alkalmazni. 

16./ E megallapodas 2014 .szeptember 1-j en lep hatalyba, es hatarozatlan idore, de legalab b 5 evre 
sz61. 
A felek j elen szerzodest elolvastak, tartalmat kozosen ertelmeztek es megertettek, es mint akaratukkal 
rnindenben egyezot sajat kezUleg alairtak. 

Csakvar, 2014. augusztus c=:J. 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Katonane dr. Venguszt Beatrix 
polgarmester 
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Ady Endre utca 
Batthyany utca 
Berenyi utca 
Damjanich utca 
D6zsa Gyorgy utca 
Facankert 
Haladas utca 
J6kai utca 
J6zsef Attila utca 
Kastelypark 
Kertesz utca 
Kenderesi ut 
Kisdobos utca 
Kiss Emo utca 
Kossuth utca 
Kotl6hegy 
Mikes utca 
Malachegy 
M6ricmajor 
Paulini Bela utca 
Radn6ti utca 
Rak6czi utca 
Szabadsag ter 
Szent Mihaly ter 
Szent Orban dlllo 
Tolbuhin utca 
Uttoro ter 
v oro smarty utca 
Zoldhegyi dlllo 
v ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriilete 

1. sz. melleklet 
I. fogorvosi korzet 

2. sz. melleklet 
A fogorvosi rendeiO minimum felszereiesei koze nem tartoz6, egyeb berendezesek es 

felszerelesek Iistaja 

falra szerelheto polcos szekreny 
mikrohullamu siito 
ir6asztal 
szek a rendelohelyisegen beliil 
3116 szekreny 
szamit6gep 
nyomtat6 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmesterek 
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A Kepviselo-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatat·ozatot hozza: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
84/2014.(VIII.14.) hatarozata 

1. szamu fogaszati korzetben rendelo helyiseg berleti dijar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak KepviselO-testUlete felhatalmazza a polgarmestert a 
fogorvosi alapellatashoz szukseges rendelohelyiseg biztositasa erdekeben megkotendo berleti 
szerzodesben szereplo berleti dij megosztasa erdekeben az alabbi megallapodas alairasara: 

MEGALLAPODAS 
amely letrejott 
egyreszrol: Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata (8082 Vertesboglar, Alkotmany utca 3., 
kepviseleteben eljar: Sztanyi Istvan polgarmester) (a tovabbiakban: Vertesboglar) 
masreszrol: Csakvar Yaros Onkormanyzata (szekhely: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9., 
kepviseleteben eljar: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester) (a tovabbiakban: Csakvar) - a 
tovabbiakban egyiittesen: Felek-
kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel: 

1. Felek a fogaszati alapellatas biztositasa erdekeben a csakvari 1. szamu fogorvosi korzet -
melyhez V ertesboglar is csatlakozott- hat6sagi kijelolessel torteno ellatasa helyett szerzodest 
kivannak kotni egeszsegl.igyi szolgaltat6val a foallasban, praxisban torteno alapellatas 
biztositasa erdekeben. Felek e szerzodessel kivanjak a mukodeshez szl.ikseges targyi 
felteteleket biztositani sajat ellatott lakosaik vonatkozasaban. 

2. A megallapodas targya a termeszetben Csakvar Szabadsag ter 5. szam alatt elhelyezkedo, a 
Bicskei Jarasi Foldhivatal altai vezetett ingatlan nyilvantartasban csakvari 7. helyrajzi szamon 
nyilvantartott tarsashazi kozos tulajdonban all6 ingatlanban a 7/A/1 helyrajzi szamon 
nyilvantartott, 27 m2 alapteruletu, Berbead6 altai Y2 tulajdoni hanyada aranyaban hasznalt 
fogorvosi rendelo, a 7/A/6 helyrajzi szamon nyilvantartott, 11 m2 alapteruletu, Berbead6 altai 
Y2 tulajdoni hanyada aranyban hasznalt egyeb helyiseg, a 7/A/8 helyrajzi szamon 
nyilvantartott, 75 m2 alapteruletti, Berbead6 altai 19/252 tulajdoni hanyada aranyaban 
hasznalt tarol6, tovabba az osztatlan kozos tulajdonkent nyilvantartott, 106 m2 alapteruletu, 
Berbead6 altai 19/245 eszmei tulajdoni hanyada aranyaban hasznalt eloter (var6helyiseg, 
paciens es szemelyzeti mosd6 stb.) berleti dijanak megosztasa. 

3. Csakvar a feltetelek biztositasa erdekeben berleti szerzodest kot a fogorvosi rendelo 
tulajdonosokkal a rendelo es felszerelesei felnapi hasznalatara vonatkoz6an. Az errol sz616 
megallapodast Csakvar annak megkoteset kovetoen V ertesboglar reszere bemutatja. Felek 
megallapodnak, hogy a rendelo berleti szerzodeset V ertesboglar ellatottaira tekintettel is 
Csakvar koti meg a tulajdonosokkal, egyediili szerzodokent. 

4. Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas megkotesekor a Fejer Megyei Kormanyhivatal 
Egeszsegbiztositasi Szakigazgatasi Szerve altai a csakvari I. szamu korzet vonatkozasaban 911 
fo vertesboglari, es 2.382 fO csakvari lakos van finanszirozva. Ennek alapjan a berleti dijb61 a 
v ertesboglarra eso resz 28%, ellatotti lakossagszam arannyal szarnitva. Az aranyszarnnak 
megfelelo berleti dij osszeget V ertesboglar koteles jelen megallapodas alapjan minden h6nap 
10. napjaig szamla elleneben Csakvar reszere megteriteni, a szamlan feltl.intetett 
bankszamlaszamra torteno atutalassal. 

5. A megallapodas a praxisjogjogosult fogorvos mukodese megkezdesenek napjat61 ervenyes, es 
hatarozatlan, a fogorvosi rendelo berleti szerzodesenek hatalyaval megegyezo idotartamra 
sz61. 

6. Ezzel a megallapodassal a felek kozott a 2013. december 3-an, a fogorvosi rendelo 
helyisegberleti dijanak az alapellatas helyettesitessel torteno megoldasa erdekeben kotott 
megosztasar61 sz616 szerzodes hatalyat veszti. 

Felek a megallapodasban foglalt feltetelekkel egyetertenek, azokat elfogadjak, es azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot, j6vahagy6lag irjak ala. 
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Kelt: Csakvar, 2014 ..................... . 

Szt:inyi Istvan 
polg:irmester 

Vertesbogl:ir Kozseg Onkorm:inyzata 
kepviseleteben 

Hat:irido: azonnal 
FelelOs: polgarrnester 

Katon:ine dr. Venguszt Beatrix 
polg:irmester 

Cs:ikv:ir V :iros Onkorm:inyzata 
kepviseleteben 

A Kepviselo-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkod:is" nelkiil a kovetkezo hat:irozatot hozza: 

Vertesbogl:ir Kozseg Onkorm:inyzata KepviselO-testiiletenek 
85/2014.(VIII.14.) hat:irozata 

1. sz:imu fogorvosi korzetben kijelOles visszavon:isa 

V ertesboglar Kozseg Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testlilete felkeri a Fejer Megyei Korrnanyhivatal 
Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve M6ri Jarasi Intezete tisztifOorvosat, hogy Dr. Imredi Szilvia 
fogorvos mukodesi engedelyenek hatitlyba lepesevel egyidejuleg sziveskedjen a Csakvar I. szamu 
fogorvosi korzetben a fogaszati alapellatas hat6sagi kijelolessel torteno ellatasara vonatkoz6 
hatarozatat visszavonni. Dr. Banki Erzsebet fogorvos munkajat a Kepviselo-testiilet megkoszoni. 

Hatarido: uj fogorvos mukodesenek kezdo idopontja 
Felelos: jegyzo 

15. Aktualis iigyek 
15/1. Kozteriileten fiinyiras 

Sztanyi Istvan polgarmester: 
Meszaros Ferencne Majus 1. utcai lakos azzal a keressel fordult az onkorrnanyzathoz, hogy idos 
korara es betegsegere val6 tekintettel az ingatlana elotti kozteriileten vagjuk le a fuvet. 

Sarosi Ferenc kepviselO: 
Ugy gondolom, az onkorrnanyzatnak erre nines kapacitasa, ilyen indokkal nagyon sokan kerhetnek a 
faluban a fllnyirast. Az udvara rendben van, azt penzert levagatja. Megteheti ezt az utcan is. 
Gyermekei rendszeresen latogatjak, akik szemmel lathat6an j6 m6dban elnek, meg tudjak fizetni a 
napszamost. Reszemrol nem tamogatom a kereset. 

A KepviselO-testiilet jelenlevo 4 tagja, 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,NEM" szavazat es 
,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
86/2014.(VIII.14.) hatarozata 

Meszaros Ferencne fiinyirassal kapcsolatos kerelmerol 

V ertesboglar Kozseg Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testiilete, Meszaros Ferencne V ertesboglar, Majus 
1. utca 12. szam alatti lakos fllnyirassal kapcsolatos kerelmet megismerte, es ugy hatarozott, hogy azt 
nem tudja tamogatni, tekintettel arra, hogy az Onkorrnanyzatnak erre nincsen sem anyag1 sem 
szemelyi kapacitasa. 
Felkeri a polgarrnestert, hogy a hatarozat megkiildesevel ertesitse a kerelmezot. 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarrnester 
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15/2 Egyeb bejelentesek 

Szhinyi Istvan polgarmester: 
A ket iiles kozti tajekoztat6ban mar emlitettem a gazos ingatlanokat. A D6zsa utca 32. szam elott 
levagtuk a gazt, melyet kerek kiszamlazni az ingatlantulajdonos hozzatartoz6ja reszere. 
A faluban az ut6bbi idoben tobb beruhazas, epitkezes tortent. Kertem az ados kollegakat, hogy 
vizsgaljak meg ipariizesi ad6 szempontjab61 a munkavegzes idejet, es sz6litsak fel a vallalkoz6kat az 
ad6fizetesre. Kerdesem, hogy ezzel kapcsolatban tortent-e elorelepes? 

dr.Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto: 
Ketto ilyen epitkezesrol van tudomasunk. Mindket epittetot adatszolgaltatasra hivtuk fel. A 
tajekoztatast megadtuk ennek alapjan ket ad6k6teles ceget talaltunk. Az egyik ad6zik is, a masik 
vallalkoz6t felsz6litottuk ad6bevallasra. 

Tobb bejelentes, eszrevetel a kepviseiOk reszerol nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a 
resztvevok megjeleneset, es a nyilvanos iilest 18:45-kor bezarta. 

k.m.f. 
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Napirend: 

Eloterjeszto: 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hiva tal@vertesboglar. fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14'-i nyilvanos iilesenek 
2. napirendi pontjahoz 

Az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatanak m6dositasa 

jegyzo 
Elote1jesztest keszitette: . dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezet6 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.iletenek 4/2011. (III.23.) onkormanyzati 
rendelete (tovabbiakban: SZMSZ) tartalmazza az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatat, 
amelynek ismetelt m6dositasa sziikseges a jogszabalyi valtozasok, illetve a torvenyessegi feli.igyeletet 
gyakorl6 Fejer Megyei Kormanyhivatal utmutatasa alapjan. A ,Magyarorszag helyi 
Onkormanyzatair61" sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny - Motv. - reszletesen szabalyozza a 
kepviselo-testi.ilet mukodeset, igy az erre vonatkoz6 szabalyoknak a Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatban torteno megismetlese indokolatlan parhuzamossagot es ismetlest jelent, amely a 
jogalkotasr61 sz616 jogszabalyok alapjan nem megengedett. A m6dositasok sziiksegessegenek 
reszletes indokolasa az eloterjesztes vegen talalhat6. 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
.. ./2014. (VIII.. .. ) onkormanyzati rendelete 

az Onkormanyzat SZMSZ-erol sz616 4/2011. (Ill. 23.) onkormanyzati rendelet m6dositasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testi.ilete a Magyarorszag Alaptorvenyenek 32. cikk 
(2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, a 32. cikk (1) bekezdes d) pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ Az Onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatar61 sz616 4/2011. (III. 23.) 
onkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 2.§ (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo 
rendelkezes lep: 
,Az onkormanyzat jelkepei: a cimer, es a zaszl6. A cimer, a zaszl6 es a lobog6 hasznalatanak 
rendjet a 1211994.(X.l.) onkormanyzati rendelet szabalyozza." 

2.§ Az SZMSZ 5.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A kepviselo-testi.ilet nem ruhazhatja at az Motv. 42.§-aban meghatarozott hataskoreit. Az 
onkormanyzat vagyonar61 es a vagyongazdalkodas szabalyair61 a 9/2009. (XI.25.) 
onkormanyzati rendelet rendelkezik." 

3.§ Az SZMSZ 6.§ (3) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep es az SZMSZ 1. 
mellekleteben a ,V ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas" kifejezes helyebe 
,Csakvari Onkormanyzati Tarsulas" kifejezes lep: 
,(3) A kepviselo-testi.ilet altai a Csakvari Onkormanyzati Tarsulasra atruhazott hataskorok 
jegyzeket az SZMSZ 1. melleklete tartalmazza." 



4.§ Az SZMSZ 7. § (2) bekezdeseben az , Onkormanyzati intezmenyere" kifejezes helyebe az 
, Onkormanyzat intezmenyebe" kifejezes keriil. 

5.§ Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdese b) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes keriil: 
(A kepviselo-testiilet iileseire tanacskozasi joggal meghivast kapnak:) 
,b) a r6mai katolikus es evangelikus egyhaz kepviseloi, tovabba a V ertesboglar Kozsegert 

Kozalapitvany, a V ertesboglari Hagyomanyorzo Egyesiilet, a V ertesboglari Felnott Enekkar, a 
V ertesboglari Ifjusagi es Felnott Tanccsoport, a V ertesboglar Kozseg Onkentes Tuzolt6 
Egyesiilete kepviseloi. 

6.§ Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdes c) pontjaban a ,Kisebbsegi" kifejezes helyebe ,Nemzetisegi" 
kifejezes lep. 

7.§ Az SZMSZ 9.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,Minositett tobbseg sziikseges az Motv. 50.§-aban meghatarozott iigyek eldontesehez." 

8.§ Az SZMSZ 10.§ (1) -(4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek Iepnek: 
,(1) A lakossag szeles koret erinto tervezett intezkedeseket, a jogok gyakorlasahoz, a 
kotelezettsegek teljesitesehez kapcsol6d6 hirdetmenyeket az 6nkormanyzat hirdetotablajan, es 
a telepiiles honlapjan kell kozze tenni. 
2) Halasztast nem turo esetben a testiileti iiles b3rmilyen m6don( telefon, e-mail stb.) 
osszehivhat6, de a siirgosseg okanak a meghiv6b61 ki kell deriilnie. 
(3) A kepviselo-testiilet rendes iilesere sz616 meghiv6t papir alapon, az eloterjeszteseket es a 
kapcsol6d6 anyagokat a kepviseloknek elektronikus uton, illetve a meghivottaknak az iiles 
elott 5 nappal kell kezbesiteni, tovabba a kozseg honlapj:'m is kozze kell tenni. 
(4) A nyilvanos iilesek anyaga a kozseg honlapjan, a Csakvari Kozos Onkormanyzati 
Hivatalban, illetve a Muvelodesi Haz Konyvtaraban (8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 7.) 
tekintheto meg." 

9.§ Az SZMSZ 10.§ (5) bekezdese c) pontja helyebe a kovetkezo szoveg keriil: 
,c) a nemzetisegi onkormanyzat kezdemenyezesere". 

10.§ Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdesenek d) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,d) a nemzetisegi onkormanyzat elnoke" 

11.§ Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdesenek b) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,b) a rendelet- es hatarozat-tervezet, az elozetes hatasvizsgalattal egyiitt, tovabba a kapcsol6d6 
hatteranyag." 

12.§ Az SZMSZ 18.§ (2) bekezdes e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, e) a nemzetisegi onkormanyzat elnoke," 

13.§ Az SZMSZ 18.§ (3) bekezdeseben a ,korjegyzo" kifejezes helyebe a ,kozos 
onkormanyzati hivatal jegyzojehez"- kifejezes lep. 

14.§ Az SZMSZ 18.§ (6) bekezdes bd) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,bd) az elozetes hatasvizsgalatot" 

15.§ Az SZMSZ 19.§ (2) bekezdese utols6 mandata helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, Az ida tullepese miatt az iiles vezetoje megvonhatja a sz6t a felsz6lal6t61, kiveve ha a jegyzo 
a jelzesi kotelezettsegenek tesz eleget." 
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16.§ Az SZMSZ 19.§-a kiegeszul : 
,( 4) A szemelyes erintettseget be nem j elento kepviselovel szemben alkalmazand6 szankci6r6l 
a kepviselo-testU!et hatarozattal dont." 

17.§ Az SZMSZ 23.§ (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,(1) A kepviselo-testU!et hatarozatait egyszeru sz6tobbseggel hozza. A szavazas 
kezfelemelessel, vagy nev szerinti szavazassal tortenik." 

18.§ Az SZMSZ 25 .§ (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A kepviselo-testU!et hatarozatainak szerkesztesere a Magyar Koz!Ony kiadasar6l, valamint a 
jogszabaly kihirdetese soran torteno es a kozjogi szervezetszabalyoz6 eszkoz kozzetetele soran 
torteno megjeloleserol sz616 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet 16. es 17.§-aban foglaltakat kell 
alkalmazni." 

19.§ Az SZMSZ 26.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (12.Kerdesek) 
,A telepU!esi kepviselok jogallasara, kerdezesi jogosultsagara a helyi onkormanyzatokr6l 
sz616 1990. evi LXV. torveny 19.§-aban foglaltak vonatkoznak." 

20.§ Az SZMSZ 30.§ c) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,c) a testU!etet tajekoztatni kell az elokeszites es velemenyezes so ran javasolt, de a tervezetbe 
be nem epitett javaslatokr61, utalva a mellozes indokaira amelyek a jegyzokonyv mellekletet 
kepezik." 

21.§ Az SZMSZ 31.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A rendelet szovegezesere a jogszabalyalkotasr61 sz616 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 
szabalyait kell alkalmazni." 

22.§ Az SZMSZ 32.§ (2) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A rendeletet a helyben szokasos m6don, az onkormanyzat, illetve a kozos onkormanyzati 
hivatal hirdetotablajan torteno kifiiggesztessel kell kihirdetni es egyidejuleg az onkormanyzat 
honlapjan is kozze kell tenni." 

23.§ Az SZMSZ 35 .§-a hatalyat veszti. 

24.§ Az SZMSZ 36.§ (1) bekezdeseben a ,melleklet" sz6 ,fiiggelek"- re valtozik. 

25.§ Az SZMSZ 39.§ (4) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A bizottsagi Ulesekre a kepviselo-tesililetre vonatkoz6 szabalyok az iranyad6ak." 

26.§ Az SZMSZ 40.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A bizottsagi Ulesrol keszlilt jegyzokonyvre a kepviselo-testiileti ulesrol keszlilt 
jegyzokonyvre vonatkoz6 eloinisokat kell alkalmazni." 

27.§ Az SZMSZ 42.§ kiegeszlil a g) ponttal: 
,g) a polgarmester ismetelt targyalas kezdemenyezesi, illetve egyszemelyi donteshozatali 
jogosultsagara az Motv. 68.§-aban irtakat kell alkalmazni." 

28.§ Az SZMSZ 47.§ (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A jegyzo helyettesitesere az onkormanyzati hivatal szervezeti es mukodesi szabalyzata 
vonatkozik". 

29.§ Az SZMSZ 26. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, 26.A helyi nepszavaz:is" 

30.§ Az SZMSZ 51.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

3 



,Helyi nepszavazast kezdemenyezhet a valaszt6polgarok legalabb hUsz szazaleka, a kepvisel6-
testulet tagjainak egynegyede es a kepvisel6-testulet barmely bizottsaga." 

31.§ Az SZMSZ 52.§ e) pontja helyebe a k6vetkez6 rendelkezes lep: 
, A kozmeghallgatas osszehivasa a kepvisel6-testlileti Liles osszehivasaval azonos m6don 
tortenik." 

32.§ Az SZMSZ 53.§ (2) bekezdes helyebe a k6vetkez6 rendelkezes lep: 
, A kozmeghallgatason felvetett kerdesekre, javaslatokra azonnal sz6ban, vagy 15 napon bellil 
irasban kell valaszt adni." 

33.§ Az SZMSZ 55.§ (2) bekezdese helyebe a kovetkez6 rendelkezes lep: 
,Az Onkormanyzat vagyonanak gyarapitasa erdekeben elozetes gazdasagi elernzes utan a 
kepvisel6-testlilet dontese alapjan gazdasagi tarsasagban vehet reszt." 

34.§ Az SZMSZ 56.§-aban a ,melleklet" kifejezes ,fuggelek"-re valtozik. 

35.§ Az SZMSZ 29. pontjanak cime a kovetkezore valtozik: 
, A nernzetisegekkel, civil szervezetekkel es a Csakvari Onkormanyzati Tarsulassal 
kapcsolatos szabalyok." 

36.§ Az SZMSZ 57.§ (1) bekezdese helyebe a k6vetkez6 rendelkezes lep: 
,(1) Az onkormanyzat, a teleplilesen mukod6 nernzetisegi onkormanyzat, valarnint a Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas kozotti egylittmi.lkodes szabalyait klilon szerz6des tartalmazza." 

37. § (1) Ez a rendelet kihirdeteset k6vet6 napon lep hatalyba. 

(2) Ez a rendelet a hatalybalepeset kovet6 napon hatalyat veszti. 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

T6th Janosne 
cirnzetes f6jegyz6 

Jelen m6dosit6 rendelet az onkormanyzat SZMSZ-enek az Motv. es mas jogszabalyok szerinti 
megfeleles celjab61 keszlilt. 
A jogszabaly alkalmazasahoz szlikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzligyi feltetelek: 
az alkalmazashoz szlikseges feltetelek rendelkezesre allnak. 

A jogszabalyok elokesziteseben val6 tarsadalrni reszvetelr61 sz616 torveny alapjan megalkotott helyi 
rendeletunk szerint a rendeletm6dositast tarsadalrni velemenyeztetesre bocsatani nem kell. 

Reszletes indokolas: 

1.§ Az jelkep a cimer es a zaszl6, a pecset nem sorolhat6 ebbe a korbe. 
2.§ Az at nem ruhazhat6 hataskoroket az Motv. reszletesen szabalyozza, az SZMSZ-ben t6rten6 
megismetlesuk szliksegtelen. 
3.§ A kistersegi tarsulas helyett a CSOT kifejezes a helytall6. 
4.§ Nyelvtanilag ez a helyes kifejezes. 
5.§ A Kormanyhivatal allaspontja es az M6tv.53.§(3) bekezdese szerint a civil szervezeteket nevesitve 
kell feltlintetni az SZMSZ-ben. 
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6.§ A kisebbsegi onkonm'myzatok helyett a nemzetisegi kifejezes a hatalyos jogszabalyoknak 
megfelelo. 
7.§ A minositett tobbsegu szavazas eseteit az Motv. es nem az Otv. szabalyozza. 
8.§ A m6dositas indoka a honlapon torteno kozzetetel kotelezettsege az informaci6s torveny 
rendelkezesei alapj an. 
9.§ Ertelemszeruen nernzetisegi onkonnanyzatr61 van sz6. 
1 0.§ Ertelemszeruen nernzetisegi onkormanyzatr61 van sz6. 
11.§ Az Motv. magyarazata szerint az elozetes hatasvizsgalat is az eloterjesztes resze. 
12.§ Ertelemszeruen nernzetisegi onkormanyzatr61 van sz6. 
13.§ Korjegyzo helyett a kozos onkormanyzati hivatal jegyzoje a helyta116 . 
14.§ A helyes kifejezes az elozetes hatasvizsgalat. 
15.§ Ajegyzo jelzesi kotelezettsegenek idotartama nem korlatozhat6. 
16.§ Az Motv. 49.§ (2) bekezdese alapjan szabalyozand6. 
17.§ A szavazas m6djat egyertelmuve kell tenni. A szemelyes erintettseggel kapcsolatos 
rendelkezeseket az Motv. 68.§ tartalmazza. 
18.§ A fenti jogszabaly tartalmazza a hatarozatokra vonatkoz6 rendelkezeseket. 
19.§ Az Otv. jelenleg is hatalyos rendelkezeseire utalas. 
20.§ Ajavaslatok a hitelesseg erdekeben ajegyzokonyv mellekletekent kell szerepeljenek. 
21. § A rendelet szovegezese soran a JSZR szabalyait kell alkalmazni. 
22.§ A kihirdetes helyben szokasos m6djat szabalyozni kell, a honlapon torteno kozzetetel jogszabalyi 
kotelezettseg es bevett gyakorlat is. 
23.§ Az onkormanyzati kepviselokre vonatkoz6 ilyen jellegu szabalyokat az Otv. hatalyos 
rendelkezesei tartalmazzak, az ismetles nem megengedett. 
24.§ A m6dosithat6sag erdekeben celszeru szabalyozas. 
25.§Az Motv. rendelkezeseivel igy all osszhangban. 
26.§ Szinten a fentiek indokoljak a m6dositast. 
27.§ A merev hivatkozas indokolt az Motv. szabalyaival val6 osszhang erdekeben. 
28.§ A hivatali SZMSZ szabalyozasa iranyad6 ebben a kerdesben. 
29.§ ,A nepszavazas kezdemenyezeserol, az eur6pai polgari kezdemenyezesrol, valarnint a 
nepszavazasi eljarasr61" sz616 2013. evi CCXXXVIII. torveny 32.§-a alapjan keriilt m6dositasra. 
30.§ A fenti jogszabaly rendelkezesei alapjan keriilt szabalyozasra. 
31.§ A jogszabalyi rendelkezesek es celszerusegi szempontok alapjan indokolt. 
32.§ Az Motv. 54.§ alapjan kotelezo idotartam a 15 nap. 
33.§ a Ptk. szabalyaivalosszhangban levo szabalyozas. 
34.§ A m6dosithat6sag es a JSZR szabalyainak megfeleles indokolja. 
35.§ Ajelenlegi helyzetnek megfelelo szabalyozas. 
36.§ Az elozo pontban foglaltakkal azonos az indokolas. 

v ertesboglar, 2014. julius 31. 
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Tisztelettel: 

T6th Janosne sk. 
cirnzetes foj egyzo 



A jogalkotasr61 sz616 torveny 17. §-a elozetes hatasvizsga!atot fr elo, amelyrol a kepviselo-testiiletet 
tajekoztatni kell. 

Elozetes hatasvizsgalati lap 
az onkormanyzat Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak m6dosftasar61 sz616 

... ./2014. ( ..... ) onkormanyzati rendelethez 

Tarsadalmi hatas: a lakossag tajekoztatasa az Onkormanyzat Szervezeti es M(\kodesi 
Szabalyzatar61 biztosftott. 

Gazdasagi hatas: nines 
Koltsegvetesi hatas: nines. 
Komyezeti es egeszsegligyi kovetkezmenyek: nines 
Adminisztratfv terheket befolyasol6 hatas: nines 
A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege: 
az Alaptorveny 32. eikk (1 bekezdes d) pontja szerint a helyi onkormanyzat meghatarozza 
szervezeti es mukodesi rendjet. A Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 53. § (1) bekezdeseben valamint egyeb rendelkezeseiben foglaltak 
eloirjak az SZMSZ altai szabalyozand6 temakoroket, 143. § (4) bekezdes a) pontja pedig 
felhatalmazast ad az SZMSZ megalkotasara. 
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Napirend: 

Vertesbogla1· Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar. fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
3. napirendi pontjahoz 

Kozteriiletek rendjerol sz616 helyi rendelet m6dositasa, valamint 
kozlekedesi tabla kihelyezese 

E/Oterjesztest keszitelle: Pet6 Tamas iigyintez6, dr. Szollosy Tamas irodavezet6 
El6terjeszt6: T6th Janos cimzetes f6jegyz6 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Tobb lakossagi panasz erkezett, rnivel a kozseg kozteriiletein talalhat6 zoldfeli.ileteken (foleg a 
Kossuth Lajos utcaban) gepjarrni.\vekkel parkolnak. ElOfordult, hogy kozteriileten taroltak 
munkagepet, seriilt, roncs, forgalomb61 kivont jarrni.\vet, aut6buszt, tehergepkocsit, munkagepet. 

A kozteriiletek es parkok fokozottabb vedelmeben javasolt ,a telepi.ilesi hulladekkal kapcsolatos 
k6zszolg3ltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61" sz616 13/2008. (XII. 5.) onkorrnanyzati rendelet 
melleklet szerint m6dositasa (kiegeszitese), mely a jarrni.\vek illetve a munkagepek, seriilt, roncs es 
forgalomb61 kivont jarrni.\vek kozteriileten tarolasat es zoldteriileten parkolasat tiltja meg. A hatarozati 
javaslat 1. pontja javasolja ezt az onkorrnanyzati rendelet-m6dosftast tarsadalrni egyeztetesre 
bocsatani. 

A zoldteriileten valarnint a kozutak melletti parkositott zoldfeli.ileteken a parkolas altalanos tilalmat 
konkretizalja a hatarozati javaslat 2. pontja szerinti kozlekedesi tablak kihelyezese. Egy tabla 
kihelyezese vallalkoz6 kozremi.\kodesevel varhat6an 20.000,- Ft + AFA, azaz brutt6 25.400,- Ft (ebbol 
a tabla koltsege brutt6 20.000,- Ft) koltseget jelent. 

61. rihra 

"V arakozni tilos" tabla 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, bogy az eiOterjesztes alapjan a endelet kiegeszitesenek 
mellekelt tervezetet, valamint a hatarozati javaslatokat megtargyalni, es elfogadni sziveskedjek! 

Vertesboglar, 2014. 08 . 
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T6th Janosne 
cfmzetes fOjegyzo 



Hatarozati javaslat: 

v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 
.. .... ./2014. (VIII . ..... ) hatarozata 

1. Vertesboglar K6zseg Onkonnanyzatanak Kepviselo-testUlete a k6zteriiletek rendjerol, a 
k6ztisztasagr61 sz616 23/2003. (XII. 17.) szamu 6nkonnanyzati rendeletenek m6dositasat 
tarsadalmi egyeztetesre bocsatja. 

Felkeri a jegyzot a rendelet m6dositas tarsadalmi vitajanak lefolytatasara. 

Hatarido: 2014. augusztus 
Felelos: jegyzo 

2. v ertesboglar K6zseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Kossuth Lajos utcaban a 
51. szamu, 68. szamu, 71. szamu es 94. szamu ingatlanok ele a k6zeps6 elvalaszt6 
z6ldsav melle ,Varakozni tilos" tablakat helyeztet ki. A tablak elhelyezesere brutt6 
101.600,- Ft-ot biztosit a 2014. evi k6ltsegvetes terhere. 

Hatarido: 2014. szeptember 30. 
Felelos: polgarmester 
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Rendelet-tervezet 

Vertesboghir kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. (VII. ..... ) onkormanyzati rendelete 

a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 
sz616 13/2008. (XII. 5.) onkormanyzati rendeletenek m6dositasar61. 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testUlete az Alaptorveny 32. cikk (2) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011. evi 
CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 2. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a 
kovetkezoket rendeli el: 

1. § v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a 13/2008. (XII. 5.) onkormanyzati 
rendelete (tovabbiakban Or.) 2. §-a az alabbi (5) bekezdessel egesziil ki: 

,(5) E rendelet alkalmazasaban tarolasnak minosiil a gepkocsi - kiveve a hat6sagi 
engedellyel es jelzessel rendelkezo szemelygepkocsi- az aut6busz, a tehergepkocsi, a vontat6, 
a nyerges vontat6, a mezogazdasagi vontat6, a lassu jarmfi, az :illati erovel vontatott jarmfi, 
valamint p6tkocsi 24 6ranal hosszabb ideig, folyamatosan kozteriileten tOrteno tartasa." 

2. § Az Or. 15. §-a az alabbi (11)- (13) bekezdessel egeszi.il ki: 
,(11) Kozteriilet parkos, ftivesitett reszen tilos gepjarmfivel parkolni, varakozni. 
(12) Gepjarmfivek es munkagepek, seriilt, roncs es forgalomb61 kivont jarmfivek 
kozteriileten tOrteno tarolasa tilos, kiilonos tekintettel a zoldteriiletekre, azok epsegere. 
(13) 3500 kg ossztomeget meghalad6 sulyu j:irmfi - kiiiOnosen aut6busz, tehergepkocsi, 
mezogazdasagi vontat6, lassujarmfi, jarmfiszerelveny, nehez p6tkocsi es lak6kocsi, valamint 
munkagep- kozteriileten val6 tarolasa tilos." 

3. § Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, es az azt koveto napon hatalyat veszti. 

Csakvar, 2014. augusztus . .... 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

T6th Janosne 
cimzetes fojegyzo 



ELOZETES HAT A.SVIZSGALATI LAP 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
a telepiilesi hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatasr61 es a kozteriiletek tisztantartasar61 

sz616 13/2008. (XII. 5.) onkormanyzati rendeletet m6dosit6 
. ./2014. (VII .. ) onkormanyzati rendeletehez 

Tajekoztatas az elozetes hatasvizsgalat eredmenyerol 

A jogszabilly megalkotasanak celja: 

A kozteriiletek, zoldteriiletek, parkok fokozottabb vedelme. 

1. A jogszabilly-tervezet hatasai 

1.1 Tarsadalmi hatasok 

A rendelet a hulladekgazdalkodas rendjenek szabalyozasa mellett, a kozteruletek vedelmet szolgalja. 
A rendelet m6dositas segiti a kulturaltabb telepUleskep kialakitasat, elomozditja az elhetobb 
lak6komyezet fenntartasat azzal, hogy a gepjarmu tulajdonosok, szamara tobblet terheket nemjelento 
szabalyokat ir elo. 

1.2 Gazdasagi, koltsegvetesi hatas 

Gazdasagi, koltsegvetesi negativ hatasa nines. 

1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok 

A rendeletnek a lakossagra kedvezo hatasa van, javitja a telepUles komyezeti, egeszsegi felteteleit. 

1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok 

A szabalyozas adrninisztrativ tobbletterhet nemjelent sem a lakossag, sem az allarnigazgatas szamara. 

2. A jogszabilly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhat6 hatasai 

A m6dositand6 rendelet hatarozza meg, a kozteriiletek rendjenek szabalyait. A jogalkotas elmaradasa 
kedvezotlen hatassal jama, meggatolna a kozteriiletek rendjeben felmeriilt problemak orvoslasat. 

3. A jogszabilly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 

A jogszabaly alkalmazasa a mar rendelkezesre al16 szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi 
felteteleken tuli igenyeket nem tamaszt. 

A jogszabalyok elokesziteseben val6 tarsadalrni reszvetelrol sz616 torveny alapjan megalkotott helyi 
rendelet szerint a rendeletm6dositast tarsadalrni velemenyeztetesre kell bocsatani. 

Csakvar, 2014. augusztus 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.lm www.vertesboglar.lm 

ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
4. napirendi pontjahoz 

Napirend: Az Onkormanyzat 2014. evi kOltsegvetesi rendeletenek modositasa 

Eloterjeszto: po/garmester 
Elote1jesztest keszitette: Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto 

Tisztelt Kepviselo-testi.ilet! 

bnkormanyzatunk es intezmenye 2014. evi koltsegvetesrol sz616 2/2014. (II.05) rendeletenek 
m6dositasat sziiksegesse teszi, hogy a koltsegvetesi rendelet elfogadasa 6ta p6teloiranyzatok erkeztek, 
egyeb atcsoportositasok (pl. ugyeleti valtozasok), valamint a 2013. evi penzmaradvany rendezese valt 
sziiksegesse. 
Az onkormanyzat koltsegvetesi foosszege 2.243 e Ft-al, az AMK koltsegvetesi foosszege 1. 725 e Ft-al 
m6dosult, igy az onkormanyzat es az AMK eredeti fOosszege 121.515 e Ft 3.968 e Ft osszeggel 
emelkedik, igy a m6dositott koltsegvetesi fOosszeg: 125.483 e Ft 

1. Elozo evi Koltsegvetesi maradvany (penzmaradvany) rendezese: 
A 2013. evi szabalyok szerint a beszamol6 kereteben megallapitott penzmaradvanyok osszegzett 
adatai: 
Az allamhaztartas szervezetei beszamolasi es konyvvezetesi kotelezettsegeinek sajatossagair61 sz616 
24/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (tovabbiakban: regi Ahsz) 38.§-a, valamint az allamhaztartasr61 
sz616 torveny vegrehajtasara kiadott 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet eloirasainak eleget teve az 
onkormanyzat es intezmenyei az eves beszamolas kereteben elkeszitettek az elszamolast a 
penzmaradvanyr61. 

2013. evi penzmaradvany: 

Megnevezes AMK Onkorm{myzat iisszesen 

A 2013. zar6 penzkesz1et 64 13 841 13 905 

Forgatasi celu finanszirozasi 
B muve1etek egyen1ege 0 0 0 

Egyeb aktiv es passziv 
c penzilgyi e1szamolasok 1 301 262 1 563 

E16z6 evekben kepzett 
D tartalekok maradvanya 0 0 

v allalkozasi tevekenyseg 
penzforga1mi valla1kozasi 

E maradvany 0 0 0 
Targyevi he1yesbitett 

F penzmaradvany 1 365 14 103 15 468 

Ko1tsegvetesi kiuta1atlan 
intezmenyi tamogatasok 0 0 0 
Koltsegvetesi kiutalatlan 
tamogatasok 99 99 
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J\16dositott 
J penzmaradvany I 365 14 202 15 567 
Kotelezettseggel 
terh elt 415 13 429 13 844 
Szabad 
penzmaradvany 950 773 I 723 

A 2014. evi szabalyok szerinti penzmaradvanyok osszegzett adatai: 

Az allamhaztmias szamvitelerol sz616 4/2013 (I.11) Korm. rendelet (tovabbiakban uj Ahsz. az 
allamhaztartas szervezetei reszere uj szamviteli elszamolasi szabalyokat vezetett be a 2014. januar 1-
vel. Az uj szamviteli rendszerre val6 atteres vegrehajtasi szabalyait az allamhaztartas szamvitelenek 
2014. evi megvaltozasaval kapcsolatos feladatokr61 sz616 36/2013. (IX.13.) NMG rendelet 
tartalmazza. A Rendelet 10.§. (3) bekezdese ertelmeben 2014. evben a , Maradvany igenybevetele" 
rovaton a 31-33 penzeszki::izi::ik szarnlacsoportokban megnyitott ki::inyvviteli szarnlak egyenlegenek a 
365-367. ki::inyvviteli szarnlak i::isszevont egyenlegevel korrigalt i::isszeget lehet elszamolni. A 2013. evi 
penzmaradvany 2014. evi eloirasok szerinti elszamolasat az alabbi tablazat mutatja. 

2014. evi szabalyok szerinti 
penzmaradvany eFt-ban 

Megnevezes 

2013. zar6 penzkeszlet 

Egyeb aktiv es passziv 
penziigyi elszamolasok 
2013. evi 
penzmaradvany 

Kote1ezettsegge1 terhelt 

ebb61 szallit6 
Szabad penzmaradvany 

AMK 

64 

I 301 

1 365 

415 

415 
950 

Onkormanyzat osszesen 

13 841 13 905 

262 1 563 

14103 15 468 

13 429 13 844 

13 429 13 844 
674 1624 

A ki::iltsegvetesi maradvany (2013. evi penzmaradvany) felosztasara tett javaslatot az eloterjesztes 3. 
szamu melleklete tartalmazza. 

2. Allami penzeszkozok atvetelevel kapcsolatos elOiranyzat m6dositasok: 
• Lakott kiilteriileti feladatokra: 8 e Ft 
• 2013. evi zarszamadaskor elszamolt osszeg: 99 eFt 
• Berkompenzaci6 (6 havi): 360 eFt 

3. EIOiranyzatok atcsoportositasa, p6tel0iranyzatok biztositasa, stb. 
• 1 db hazi atemelo szivattyli felujitasr61-beruhazasra atcsoportositas: 293 eFt 
• iskolai palyazathoz kapcsol6d6 szellerni tev: 1.286 eFt 
• kozfoglalkoztatottak szemelyi juttatasaira es jarulekaira 
• iigyelettel kapcsolatos koltsegek m6dositasa 

Osszessegeben az AMK fOi::isszege az eredetihez kepest 1.725 eFt osszeggel emelkedik amely: 
-koltsegvetesi maradvany rniatti emelkedes: 1.365 eFt 
-intezmenyfinanszirozas emelkedes (berkompenzaci6 rniatt): 360 eFt 

Az onkormanyzat ki::iltsegvetesi fOosszeg emelkedese 2.243 e Ft osszeggel: 
-koltsegvetesi maradvany rniatti emelkedes: 466 e Ft ki::itelezettseggel terhelt talajterhelesi dij, 
(amelynek kiadasi osszege az arok tisztitasara keriilt) 
-koltsegvetesi maradvanyb61 (szabad) iskolai palyazathoz kapcsol6d6 dok.: 674 eFt 
(A maradvanyb6112.963 eFt i::isszeg az eredeti koltsegvetesiinkben mar szerepelt: 
Miiki::idokepesseg megorzesere szolg. Kieg tam 12.100 eFt, 
Csakvari Ki::izos Onkormanyzati Hivatal mukodesi hozzajarulas 863 eFt) 
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- allami penzeszkoz atvetel a (fentiek emlitettek szerint): 467 eFt 
- az iigyeleti valtozasok miatt 878 eFt OEP finanszirozas bevetele mar nem varhat6: -878 eFt 
-Kozfoglalkoztatottakra kapott tamogatas: 1.329 eFt 
-AMK-t61 penzmaradvany elvonas: 950 eFt 
-Egyeb mukodesi bevetelkent tervezett hiany osszeget (6.246 e Ft) 6sszeg csokkentese: -765 e Ft 
6sszeggel 

A m6dositasokat tetelesen az eloterjesztes 1., valamint a 2. szamu melleklete tartalmazza. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy eloterjesztesem vitassa meg es a rendelet-tervezet fogadja 
el. 

Vertesboglar, 2014. augusztus 04. 
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Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



vertesboglar Kozseg Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetes m6dositas e16terjesztes 1. melleklet 

Kormanyzat rovatk6 8evetel 8evet el Kiadas Kiadas I 
i funkci6 d Szakfeladat megnevezese El6iranyzat megnevezes megnevezes novekedes csokkenes novekedes csokkenes 
011130 K336 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Szakmai tevekenyseget segit6 szolgaltatasok iskolai palyazathoz kapcsold6 sze llemi tev. 2011. ev 674 
011130 8813 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Maradvany igenybevetele isko lai pa lyazathoz kapcso ld6 szellemi tev. 2011. ev 674 
011130 K336 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Szakmai tevekenyseget segit6 szolgaltatasok iskolai palyazathoz kapcso ld6 sze llemi tev. 2011. ev 612 
011130 K512 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek iskolai palyazathoz kapcsold6 sze llemi tev. 2011. ev 612 
072112 K506 HAZIORVOS\ UGYELETI ELLATAS Egyeb mtik6desi celu tamogatasok AHT-be!Uire Ogyelettel kapcsoaltos valtozasok miatt 2206 
072112 K511 HAZIORVOSI UGYELETI ELLATAS Egyeb mtik6desi ce!U tamogatas ah-kivO!re Ogyelettel kapcsoa ltos valtozasok miatt 1008 

Egyeb mtikodesi celu tamogatasok bevetelei 
072112 816 HAZIORVOSI UGYELETI ELLATAS allamhaztartason beliilr61 Ogye lettel kapcsoaltos va ltozasok miatt 878 
011130 K512 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek Ogyelettel kapcsoa ltos va ltozasok miatt 320 

018010 8115 ONKORM.ELSZAMOlASAI Miik6ctesi celu k6zpontositott el6iranyzatok lakott kOiterOieti tamogatasok-tartalekba helyezes 8 
011130 K512 ON KORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek lakott kOiterOieti tamogatasok-tartalekba helyezes 8 

052020 K64 SZENNYvrz TISZTITASA, GYUJTESE, ELHELYEZESE Egyeb targyi eszk6z6k beszerzese, letesitese 1 db hazi atemel6 szivattyu felujitas r61-beruhazasra atcsoportos itas 231 

052020 K67 SZENNYvrz TISZTITASA, GYUJTESE, ELHELYEZESE 8eruhazasi celu afa 1 db hazi atemel6 szivattyu fe lujitasr61-beruhazasra atcsoportositas 62 
052020 K73 SZENNYvrz TISZTITASA, GYUJTESE, ELHELYEZESE Egyeb targyi eszk6z6k felujitasa 1 db hazi ateme16 szivattyu felujitasr6 1-beruhazasra atcsoportos itas 231 
052020 K74 SZENNYVrz TISZTITASA, GYUJTESE, ELHELYEZESE Felujitasi celu el6zetesen fe lszamitott altalimos forgalm 1 db hazi ateme16 szivattyu felujitasr61-beruh azasra atcsoportositas 62 

IKULU ""'· ILJAO, "LACIU "K ULe i ' ILelele~e, 

045160 K334 FENNTARTASA Karbantartasi dijak Kornyezetvedelmi alapba befizetett osszeg 367 

KOZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK UZEMLETETESE, 

045160 K351 FEN NTARTASA Miik6desi celu el6zetesen felszamitott altalanos forgah Kornyezetvede lmi alapba befizetett osszeg 99 

KOZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK UZEM LETETESE, 

045160 8813 FENNTARTASA Maradvany igenybevetele Kornyezetvedelmi alapba befizetett osszeg 466 

011130 816 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Egyeb miikodesi celu tamogataserteku bevetel ah-t beli · AMK-t61 elvont penzmaradvany 950 

011130 K512 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek AM K-t61 elvont penzmaradvany 950 

018010 8115 ONKORM.ELSZAMOlASAI Egyeb ITIL!k6desi celu tamogataserteku bevetel ah-t beli . berkompenzaci6 2013. dec-2014 majus (6h6) 360 

018030 K915 ONKORM.ELSZAM. KV-1 SZERVEIKKEL OSSZ Kozponti, iranyit6 szervi tamogatas fo ly6sitasa berkompenzaci6 2013. dec-2014 majus {6h6) 360 

041233 KilO! HOSSZA88 \DOTARTAMU KOZFOGLALKOZTATAS Szemelyi juttatas kozfoglalkoztatottak bere 1075 

041233 K2 HOSSZA88 IDOTARTAMU KOZFOGLALKOZTATAS Munkaadokat terhel6 jarulek kozfoglalkoztatottak szoch6 145 

041233 8 16 HOSSZA88 IDOTARTAMU KOZFOGLALKOZTATAS Egyeb miik6desi celu tamogatasok bevetelei AHT belii I MunkaOgyi kozpontt61 kozgfol. Tam 1220 

041232 KilO! Teli kozfoglalkoztatas Szemelyi juttatas kozfoglalkoztatottak bere 96 

041232 K2 Teli kozfoglalkoztatas Munkaadokat terhel6 jarulek kozfoglalkoztatottak szoch6 13 

041232 8 16 Teli kozfoglalkoztatas Egyeb miik6desi celu tamogatasok bevetelei AHT belii I MunkaOgyi kozpontt61 kozfogl. Tam 109 

018010 8115 ON KORM .. ELSZAMOlASAI Miikodesi celu kozpontositott el6iranyzatok 2013. evi za rszamadas so ran elszamolt osszeg 99 

011130 K5 12 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek 2013. evi za rszamadas so ran elszamolt osszeg 99 

011130 K512 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Tartalek Tartalekb61 az egyeb mukodesi bevet el (HIANY) csokkentese 765 

011130 8410 ONKORMANYZATI JOGALKOTAS Egyeb mtikodesi bevetel Tartalekb61 az egyeb mukodesi bvetel (HIANY) csokkentese 765 

3886 1643 6119 3876 

2243 2243 
- - ------ --- --- ---
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Kormanyza rovatk6d 

091140 I K321 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K322 6vodai neveles, ellatas 

091140 IK337 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K331 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K331 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K337 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K336 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K336 6vodai neveles, ellatas 

091140 I K351 6vodai neveles, ellatas 

091140 I 8813 6vodai neveles, ellatas 

096010 I K312 6vodai etkeztetes 

096010 I k312 6vodai etkeztetes 

096010 I K336 6vodai etkeztetes 

096010 I K351 6vodai etkeztetes 

096010 I 8816 6vodai etkeztetes 

091130 I K336 Nemzetisegi 6vodai neveles 

091130 I 8813 Nemzetisegi 6vodai neveles 

096020 I K336 Szocialis etkeztetes 

096020 I 8816 Szocialis etkeztetes 

082093 I K322 Kiizmuvel6desi tevekenyseg 

082093 I K331 Kiizmuvel6desi tevekenyseg 

082093 I K331 Kiizmuvel6desi tevekenyseg 

082093 I K336 Kozmuvel6desi tevekenyseg 

082093 I K351 Kiizmuvel6desi tevekenyseg 

096010 I 8816 Kozmuvel6desi tevekenyseg 

082044 I K311 Kiinyvtari szolgaltatas 

082044 K351 Kiinyvtari szolgaltatas 

082044 8816 Kiinyvtari szolgaltatas 

018030 K506 Tamogatasi celu finanszirozasi muveletek 

018030 8813 Tamogatasi celu finanszirozasi muveletek 

018030 8816 Tamogatasi celu finanszirozasi muveletek 

096020 K1101 lskolai etkeztetes 

096020 K2 lskolai etkeztetes 

096010 K1101 6vodai etkeztetes 

096010 K2 6vodai etkeztetes 

091110 K1101 6vodai neveles, ellatas 

091110 K2 6vodai neveles, ellatas 

Altalanos Muvel6desi Kiizpont 2014. evi kiiltsegvetes m6dositas e16terjesztes 2. melleklet 

8evetel I I Kiadas 
niivekede 8evetel novekede I Kiadas 

Egyeb szolgaltatasok 1 Is 

lnformatikai szolgaltatasok igenyb~ kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- internet-Magyar telekom 0188 szlaszam 

Egyeb kommunikaci6s szolgaltatas~ kiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvanyb61- telefon-2014/886/306 

Egyeb szolgaltatasok I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- szemtszallitas-38500781/2013 

Kozuzemi dijak lkiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- gazdij-112603452755 

Kozuzemi dijak I kiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvanyb61- vizdij-112603452755 

Egyeb szolgaltatasok I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- kazan javitas-56003002/2013 

Egyeb szolgaltatasok lkiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- 8TM fejlesztes 

Egyeb szolgaltatasok lkiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- foglalkozas eu 

Mukiidesi celu e16zetesen felszamii kiitelezetttseggel terhelt penzmaradvany- afa 

Maradvany igenybevetele I kiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvany 

Ozemeltetesi anyagok beszerzese I kiitelezetttseggel terhetl penmaradvanyb61 elelmiszer s6003002/2013 

Ozemeltetesi anyagok beszerzese Jkotelezetttseggel terhetl penmaradvanyb61 elelmiszer szlb07964 

Ozemeltetesi anyagok beszerzese Jkotelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvanyb61- foglalkozas eu 

Mukiidesi celu el6zetesen felszamii kiitelezetttseggel terhelt penzmaradvany- afa 

Maradvany igenybevetele I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvany 

Egyeb szolgaltatasok I kiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvanyb61- foglalkozas eu 

Maradvany igenybevetele I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvany 

Egyeb szolgaltatasok I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- foglalkozas eu 

kiitelezetttseggel terhelt szallft6 p~ kiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvany 

Egyeb kommunikaci6s szolgaltatas~ kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- telefon-20114/886/306 

Kiizuzemi dijak I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- gazdij-112603452756 

Kiizuzemi dijak I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- Vizdij100001473713 

Egyeb szolgaltatasok I kiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvanyb61- foglalkozas eu 

Mukiidesi celu el6zetesen felszamiikiitelezetttseggel terhelt penzmaradvany- afa 

Maradvany igenybevetele Jkiitelezetttseggel terhelt szallit6 penzmaradvany 

Szakmai anyagok beszerzese lkiitelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvany-90426460 foly6irat 

Mukiidesi celu el6zetesen felszamii kiitelezetttseggel terhelt penzmaradvany- afa 

Maradvany igenybevetele I kotelezetttseggel terhelt szallft6 penzmaradvany 

Egyeb mukiidesi celu tamogatasok 

aH-belulre maradvany elvonas AMK-t61 

Maradvany igenybevetele maradvany elvonas AMK-t61 

Kiizponti iranyit6szervi tamogatas ilntezmenyfinanszirozas- berkompenzaci6 6h6 

Tiirveny szerinti illetmenyek, 

munkaberek 

Munkaad6kat terhe16 jarulek 

Tiirveny szerinti illetmenyek, 

munkaberek 

Munkaad6kat terhel6 jarulek 

Tiirveny szerinti illetmenyek, 

munkaberek 

Munkaad6kat terhel6 jarulek 

berkompenzaci6 2013 . dec-2014 majus (6 h6) 

berkompenzaci6 2013 . dec-2014 majus (6 h6) 

berkompenzaci6 2013. dec-2014 majus (6 h6) 

berkompenzaci6 2013. dec-2014 majus (6 h6) 

berkompenzaci6 2013 . dec-2014 majus (6 h6) 

berkompenzaci6 2013. dec-2014 majus (6 h6) 
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Koltsegvetesi maradvany eloterjesztes 3. melleklet 

Osszeg eFt 

AMK 

Kotelezettseggel terhelt 

1 szallft6i tartozas 415 

Osszes kotelezettseggel terhelt osszeg 415 

Szabad penzmaradvany 

1 penzmaradvany elvonas 950 

Osszes szabad penzmaradvany 950 

AMK osszesen 1365 

Onkormanyzat 

Kotelezettseggel terhelt 

1 Kornyezetvedelmi alapba fizetett osszeg 466 

Mukodokepsseg megorzesere szolg. Kieg tam-

2 (2014. evi koltsgevetesben tervezett) 12 100 

Csakvari Kozos Hivatal mukodesi hozzajarulasa 

3 (2014. evi koltsgevetesben tervezett) 863 

Osszes kotelezetteggel terhelt osszeg 13 429 

Szabad penzmaradvany 

1 iskolai palyazathoz kapcsol6d6 dok. 674 

bsszes szabad penzmaradvany 674 

Onkormanyzat osszesen 14103 

Osszes (Onkormanyzat+intezmenyek) penzmaradvany 15 468 



v ertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. (VIII .... ) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteserol szolo 2/2014. (11.05). onkormanyzati 
rendeletenek modositasarol 

v ertesbogl<'lr Kozseg Onkomuinyzatanak Kepviselo-testiilete az allamhaztartasr61 sz616 2011. evi 
CXCV torveny 23-24.-a, a Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX 
torveny, Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) 
bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el: 

1. § (l)A az onkormanyzat es intezmenye 2014. evi koltsegveteserol sz616 ./2014. (II ... ) 
onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete keriil. 

(2) A R 2mellekletei helyebe e rendelet 2. mellekletei keriilnek. 

(3) A R 3 melleklete helyebe e rendelet 3. melleklete keriil. 

( 4) A R 4. melleklete helyebe e rendelet 4. melleklete keriil. 

(6) A R 6. melleklete helyebe e rendelet 5. melleklete keriil. 

2. §A R. 7. § (1)-(4) bekezdese helyebe a k6vetkez6 (1)-(4) bekezdes keriil: 

7. § (1) A Kepviselotesti.ilet- figyelemmel az Aht. 23. § (2) bekezdes c) pontjaban foglalt eloirasra az 
6nkormanyzat, az onal16an mukodo es gazdalkod6 valarnint az onal16an mukodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi koltsegvetesenek 

a) koltsegvetesi bevetelet 72.225 eFt-ban 
b) finanszirozasi bevetelet 53.258 eFt-ban 
c) beveteleit osszesen 125.483 eFt-ban 
azaz szazhuszon6trnilli6 negyszaznyolcvanharomezer forintban az 1 melleklet szerint, 

d) koltsegvetesi kiadasait 87.693 eFt-ban 
e) finanszirozasi kiadasai 37.790 eFt-ban 
f) kiadasait osszesen 125.483 eFt-ban 
azaz szazhuszon6trnilli6 negyszaznyolcvanharomezer forintban az 1 melleklet szerint, 

g) koltsegvetesi hiany 15.483 eFt 
azaz tizen6trnilli6 nyegyszaznyolcvanharomezer forintban allapitja meg. 

(2) 6nkormanyzat, az ona116an mukodo es gazdalkod6 valarnint az onall6an mukodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi 

a) mukodesi celu koltsegvetesi bevetelei: 
b) mukodesi celu koltsegvetesi kiadasai: 
c) mukodesi hiany 

72.081 eFt, 
72.910 eFt, 

829 eFt 

(3) 6nkormanyzat, az ona116an mukodo es gazdalkod6 valarnint az ona116an mukodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi 

a) felhalmozasi celu koltsegvetesi bevetelei: 
b) felhalmozasi celu koltsegvetesi kiadasai: 

144 eFt, 
14.783 eFt, 
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c) felhalmozasi hianya 14.639 eFt 

(4) Az (3) bekezdesben meghatarozott 829 ezer Ft mi.ikodes, es 14.639 ezer forint felhalmozasi hiany 
osszegenek fedezetet 15.468 e Ft-ot elozo evi koltsegvetesi maradvanyt jeloli meg. 

3.§ A R. 8. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo keriil: 
v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata onkent vallalt feladatait az alabbiakban jeloli meg: 
Sport egyesiilet tamogatasa 225 eFt, Ti.izolt6 egyesiilet tamogatasa 125 eFt maximalis osszegben. 

Zar6 rendelkezes 

4.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, hatalyba lepeset koveto napon hatalyat 
vesziti. 
A R 12.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba a 2014. evi koltsegvetes soran kell 
alkalmazni. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

A rendeletet kihirdettem: 
v ertesboglar, 2014. augusztus ... -an 

T6th Janosne. 
cimzetes fOjegyzo 

T6th Janosne 
cimzetes fOjegyzo 



1. melleklet 
Wrtesboglar Kbzseg bnkormanyzatanak es intezmenyenek 2014. evi kbltsegvetesi 

kiadasai es bevetelei kiemelt elc5iranyzatok, mukbdesi es felhalmozasi koltsegvetes szerinti bontasban 

20 14. evi Kotelez6 bnkent va lalat Allamigazgat 
el6iranyzat feladatok feladatok asi feladatok 

I Kiiltscgvctcsi miikiidcsi kiad:\sok 
Kl Szemelyi juttatasok 29 696 29 696 0 0 
K2 Munkaadokat terhel6 jarulekok es szocialis hozzajaru 7 766 7 766 0 0 
K3 Dologi kiadasok 24 135 24 135 0 0 

kama! kiadcis 0 0 II () 

K4 Ellatottak perrzbeli juttatasai 6 444 6 444 0 0 
K5 Egyeb miikodesi celu kiadasok 4 869 4 519 350 0 

Tarla/ekok 0 0 II () 

Egyib m. c. tirmoKatcisok cillamluiztartdsou helii/re 3 511 3 511 () () 

EgyCb m. c. tcimo1{allisok dllamluiztarleison kiviilre I 358 I 008 350 () 

Kiiltscgvctcsi miikiidesi kiadasok iisszcscn 72 910 72 560 350 0 
Kii ltsegvetesi fclhalmozasi kiadasok 0 0 0 

K6 8eruhazasok 293 293 0 0 
K7 Felujitasok I 435 I 435 0 0 
K8 Egyeb felhalmozasu celu kiadasok 13 055 13 055 0 0 

Kiiltsegvctesi felhalmozasi kiadasok iisszesen 14 783 14 783 0 0 
KOLTSEGVETEST KIADASOK OSSZESEN 87 693 87 343 350 0 

K9 Finanszirozasi kiadasok 0 0 0 
K6zponti, iranyito szervi tamogatasok fo1y6sitasa 37 790 37 790 0 0 
Hosszu 1ejararu hite1ek, kolcsonok t6rlesztese 0 0 0 0 
FINANSZIROZAST KTADASOK OSSZESEN 37 790 37790 0 0 
KTAD:ASOK OSSZESEN (l+IJ) 125 483 T 125133 ;;~ 350 0 
Kiiltsegvctcsi miikiidesi bevetclek 0 0 0 

81 Miik6desi celu tamogatasok allamhaztartason be1ii1r61 42 125 42125 0 0 
6nkonmlnyzatok mfikOdesi t8mogatasai 950 950 0 II 

Egyeb miikodesi celu tamogatasertekU bevetel ah-t beliilrol 

Egyeb miikodesi celu tamogatasok bevetelei allamhaztartason beli' 2169 2169 0 0 

OEP 

Munk.aflgyi kOzpont 

Onkoml<iny~.:attO I , t:irushisull 

83 K6zhatahni bevetelek 14 710 14 710 0 0 
8311 Maganszemelyek j6vedelemad6i 0 0 0 0 
834 Vagyoni tipusu ad6k 6 250 6 250 0 0 

epitmenyad6 450 450 0 0 

maganszemelyek kommunalis ad6ja 5 300 5 300 0 0 

telekad6 5011 500 0 0 

835 Tennekek es szolgaltatasok ad6i 8 260 8 260 0 0 
alland6 jelleggel vegzett ipariizesi ado 6 500 6500 0 0 

tart6zkodas utan fizetett idegenforgahni ad6t 0 0 

gepjarmiiad6 I 760 I 760 0 0 

836 Egyeb k6zhatalmi bevetelek 200 200 0 0 
igazgatasi szolgaltatasi dij II 0 0 0 

birsag 200 2011 0 II 

kesedehni p6tlek 0 0 0 0 

84 Miikodesi bevetelek 15 246 14 896 350 0 
Tulajdonosi bevetel I 373 1373 0 

Szolgaltatasok ellenertek 1425 I 075 350 0 

Ellatasi dijak 6967 6 967 0 

Egyeb miikodcsi bevetel 5 481 5 481 

86 MiikOdesi celu atvett perrzeszkozok 0 0 0 0 
Miikiidesi kiiltsegvetesi bevetelek iisszescn 72 081 71 731 350 0 

Kiiltsegvetcsi felhalmozasi bevetelck 0 0 0 
Felhalmozasi celu tamogatasok allamhaztartason 

82 belii1r61 0 0 6 0 
85 Fe1ha1mozasi bevete1ek 0 0 0 0 
87 Fe1halmozasi celu atvett perrzeszkoz6k 144 144 0 0 

Felhalmozasi kiiltsegvctesi bcvetelek iisszesen 144 144 0 0 
III KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN 72 225 71875 350 0 
B8 Finanszirozasi bevetelek 0 0 0 0 

maradvanyanak igenybevetele 15 468 15 468 0 0 
Kozponti, iranyit6 szervi tamogatasok 37 790 37 790 0 0 

IV FJNANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN 53258 53 258 0 0 
BEVETELEK OSSZESEN 125 483 125 133 350 0 
Ko1tsegvetesi hiany -15 468 
Miikodesi hi any- /tobblet + -829 
Felhalmozasi hiany- /tobb1et + -14 639 
Hianyok be1s6 finanszirozasa 
el6z6 evi miikodesi koltsegvetesi maradvany 3 368 
el6z6 evi felhahnozasi k61tsegvetesi maradvany 12 100 



vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak 2014. evi ki:iltsegvetesi 

kiadasai es bevetelei kiemelt eloiranyzatok, muki:idesi es felhalmozasi koltsegvetes szerinti bontasban 

2014. evi Ki:itelez6 
feladatok 

bnkent valalat AIIamigazgat 
feladatok asi feladatok 

2. melleklet 



Altalanos Muvel6desi Kozpont 2014. evi koltsegvetesi 

kiadasai es bevetelei kiemelt el6iranyzatok, mukodesi es felhalmozasi koltsegvetes szerinti bontasban 

Kiitelez6 
feladatok 

3. melleklet 



Az Onkormanyzat es intezmenye 2014. evi felhalmozasi kiadasainak reszletezese celok szerint 

4. melleklet 

Megnevezes reszletezes 
eloininyzat ezer Ft-1 

ban ' 
Egyeb felhalmozasu ceiu kiadasok 13 055 
IKSZT pa1yazatb61 visszafizetesi kotelezettseg 12 855 
lakashoz jut6k tamogatasa 200 

Beruhazas 293 
szivattyU. beszerzes 293 

Fehijitas 1435 

Szennyviztisztit6 telep gepiracs csere 435 
, 

Utfelujitas 1 000 
••.'\ • ,' .. ;. :·, o;\'~~*~»;·•'~A~,":(,<'',..-·~·'i\:"~r.<::''v,.;··>~y.·'''-'~:. '~ ~ ·.~"' '··'-· 

-~ -~:?;. 
·~-, ~ ... ' 14 783 osszes;en , If.,- .. ;,: ,, ~::!'·: .;''\>" ,. •• ~~ . • . "f. ' ,....__ •.• ~ •"--'-',; ~ ~ '- -~i:i\'•,e>·c-"' ~'" ~-,..~ -~ .-•• ~ •••. ,_.....,... ~···-• - '' 

:.;o.; 
----- ---- -- - - - -' 



vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak 2014. evi ki:i ltsegvetese 

ki:iltsegvetesi szervenkent, ki:itelez6 fe ladatonkent, kieme lt el6iranyzatok szerinti reszletezesse l, 

muki:idesi es fe lhalmozasi ki:izgazdasagi tago lasban 

5. melif~ kl e t 

2/2014. (II.05.) sz. rendelet 6. melleklet 

6/A 6na116an miikodo intezmeny 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir mod eir 

I Altalanos Miivelodesi Kozpont 
Miikodesi koltsegvetes 
milki:idesi bevetel 7 247 7 247 
Egyeb m. c. tamogatasok allamhaztartason beliilre 
Egyeb m. c. tamogatasok allarnhaztartason kivillre 
in\.nyit6 szervti:il kapott tamogatas 37 430 37 790 
ki:iltsegvetesi maradvany 0 1 365 
szemelyi juttatasok 24 158 24442 
munkaad6t terhel6 jarulekok 6 539 6 615 
dologi kiadasok 13 980 14 395 
egyeb milki:idesi celt! kiadas 0 950 
Felha lmozasi kOitsegvetes 
iranyit6 szervt6! kapott tamogatas 0 0 
felujitas 0 0 

Altalanos Miivelodesi Kozpont osszesen 44 677 46 402 44 677 46 402 

6/A 6 na ll6an miikodo intezmeny osszesen 44 677 46 402 44 677 46 402 

6/B Onkormanyzat szakfeladatai 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 

Onkormanyzatok es onkormanyzati hivatalok jogalkot6 es 

1 a ltalanos igazgatasi tevekenysege 
Miikodesi kOitsegvetes 
milki:idesi bevetel 526 526 
Egyeb milki:idesi bevetel 6 246 5 481 
milki:idesi celu tamogates aht.-n beliilr6! 0 950 
szemelyi juttatas 3 232 3 232 
munkaad6t terhel6 jarulekok 878 878 
dologi kiadasok 3 656 4 942 
Egyeb m. c. tamogatasok allarnhaztartason beliilre 1458 1 458 
Egyeb m. c. tamogatasok allarnhaztartason kivillre 350 350 
El6z6 evi milkodesi koltsegvetesi maradvany igenybevetele 863 1 537 0 0 
Felhalmozasi kOitsegvetes 
felhalmozasi celu tamogates aht.-n beliilr61 
felhalmozasi celu tamogatas aht. -n kivillr61 144 144 

El6z6 evi felhalmozasi ki:iltsegvetesi maradvany igenybevetele 12 100 12100 

felhalmozasi celu tamogatas aht. -n kivillre 200 200 

felhalmozasi celu tamogatasertekii kiadas aht. -n beliilre 12 855 12 855 
Onkormanyzati jogalkotas osszesen 19 879 20 738 22 629 23 915 

1/4 
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5. melleklet 

vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak 2014. evi ki:iltsegvetese 

ki:iltsegvetesi szervenkent, ki:itelez6 feladatonkent, kiemelt eloiranyzatok szerinti reszletezessel, 

muki:idesi es felhalmozasi kozgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 

Onkorm:inyzatok elsz:imol:isai 
Mukodesi koltsegvetes 
Alland6 jelleggel vegzett iparuzesi ad6 6 500 6 500 
Epitmenyad6 450 450 
Maganszemelyek kommunalis ad6ja 5 300 5 300 
Telekad6 500 500 
Gepjarmuad6 1 760 1 760 
p6tlek, bfrsag 200 200 
Normativ a!lami tamogatas 38 539 39 006 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Felhalmozasi es tokejellegu bevetel 

Onkorm. feladatra nem terv. elsz.ossz.: 53 249 53 716 
Finansziroz:isi miiveletek 
Mukodesi koltsegvetes 
mukodesi celu hitel torlesztese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
felhalmozasi ce]u hitel torlesztese 0 0 

Finansziroz:isi miiveletek osszesen 0 0 0 0 
Onkormanyzatok elszamolasai kvi. szerveikkel 
Mukodesi koltsegvetes 
tamogatasok foly6sitasa 37 430 37 790 

Onkorm.elszamolasai kvi.szerveikkel osszesen 0 0 37 430 37 790 
Sportletesitmenyek, edzotaborok miikodtetese es fejlesztese 
Miikodesi koltsegvetes 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi kiadasok 117 117 

Sportletesitmenyek, edzotaborok miikodtetese es fejlesztese 
osszesen 0 0 117 117 

Yaros-, kozseggazdalkodasi egyeb szolgaltatasok 
Miikodesi koltsegvetes 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi kiadasok 1 310 1 310 
Felhalmozasi koltsegvetes 
beruhazas 

Yaros-, kozseggazdalkodasi egyeb szolgaltatasok ossesen 0 0 1310 1310 

Kozvilagitasi feladatok 
Mukodesi koltsegvetes 
dologi kiadasok 1 251 1 251 

Kozvilagitasi feladatok osszesen 0 0 1251 1251 

Haziorvosi alapellatas 
Miikodesi koltsegvetes 
tamogataserteku rniikodesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhelo jarulekok 
dologi kiadasok 840 840 
Miikodesi c. penzeszkoz atadas 

Haziorvosi alapellatas osszesen 0 0 840 840 
Haziorvosi iigyeleti ell:itas 
Miikodesi koltsegvetes 
mukodesi tarnogatas al!arnht-on beliilrol 960 82 
miikodesi tarnogatas allarnht-on beliilre 3 309 1 103 
rniikodesi celu kiadas allarnht-on kfviilre 0 1 008 

H:iziorvosi iigyeleti ellatas osszesen 960 82 3 309 2111 
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5. melleklet 
vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetese 

koltsegvetesi szervenkent, kotelez6 feladatonkent, kiemelt eloiranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukodesi es felhalmozasi kozgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel ](jadas J(jadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 
Nem veszelyes (telepiilesi) hulladek vegyes (omlesztett) 
begyiijtese, szaiHtasa, :Hrakas 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
tamogataserteku mukiidesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6kat terhel6 jarulek 
dologi kiadasok 89 89 

Nem veszelyes (telepiilesi) hulladek vegyes (omlesztett) 
begyiijtese, szaiHtasa, atrakas osszesen 0 0 89 89 

Szennyvfz gyiijtese, tisztftasa, elhelyezese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Tulajdonosi bevetel I 262 1 262 
beruhazas 0 293 
Felujitas 728 435 

Szennyviz gyiijtese, tisztftasa, elhelyezese osszesen 1262 1262 728 728 
Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal 
kapcsolatos feladatok 
Mukodesi koltsegvetes 
szolgaltatasok bevetele 730 730 
onkormanyzatok sajatos muk.bevetele 
dologi kiadasok 725 725 
felhalmozasi koltsegvetes 
felujitas 

Az onkormanyzati vagyonnal va16 gazdalkodassal 
kapcsolatos feladatok osszesen 730 730 725 725 

Foglalkoztatast helyett.tam.hossz.idotar. kozfoglalkoztatas 
Miikodesi koltsegvetes 
mukodesi tamogatas allamht-on beliilr61 758 1 978 
szemelyi juttatas 851 1 926 
munkaad6t terhel6 jarulekok 115 260 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Foglalkoztatast helyett.tam.hossz.idiltar. kozfogl.iisszesen 758 1978 966 2186 
Teli kozfoglalkoztatas 
Miikodesi koltsegvetes 
mukiidesi tamogatas allamht-on beliilr61 0 109 

. szemelyi juttatas 0 96 
munkaad6t terhel6 jarulekok 0 13 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Teli kozfoglalkoztatas osszesen 0 109 0 109 
Atmeneti segely 
Mukodesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 110 110 

Atmeneti segely osszesen 0 0 110 110 

Temetesi sege!y 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 100 100 

Temetesi segely osszesen 0 0 100 100 
Egyeb onkormanyzati eseti penzb.ellat 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 1 123 1 123 

Egyeb onkorm.eseti penzb.ellat ossz. 0 0 1123 1123 
Koztemetes 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 

Koztemetes osszesen 0 0 0 0 
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s. melleklet 

vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetese 

koltsegvetesi szervenkent, kotelez6 feladatonkent, kiemelt el6iranyzatok szerinti reszletezessel, 

mukodesi es felhalmozasi kozgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 

Aktiv koruak ellatasa 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 3 967 3 967 

Aktiv koruak ellatas iisszesen 0 0 3 967 3 967 
Lakasfenntartasi tam. normativ alapon 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 994 994 

Lakasfenntartasi tam. normativ a. iissz 0 0 994 994 
Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 150 !50 

Rendkiviili gyermekvedelmi tam.iissz. 0 0 150 150 
Apolasi dij alanyi jogon 
Mukodesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 0 0 

.Apolasi dij alanyi jogon iisszesen 0 0 0 0 
Kiizgy6gyellatas 
Mukiidesi kiiltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 

Kiizgy6gyellatas iisszesen 0 0 0 0 
Kiizutak, hidak, alagutak iizemeltetese, fenntartasa 
Miikodesi kiiltsegvetes 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 0 466 
maradvany igenybevetel 0 466 
felhalmozasi koltsegvetes 
felujftas 1000 1000 

Kiizutak, hidak, alagutak iizemeltetese, fenntartasa iisszesen 0 466 1000 1466 
6/B Onkormanyzat es szakfeladatai osszesen 76 838 79 081 76 838 79 081 

Vertesboglar Kiizseg Onkormanyzata es intezmenye iisszesen 121 515 125 483 121515 125 483 
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Napirend: 

Elote1jeszt6: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Veiiesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.im www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
5. napirendi pontjahoz 

Beszamol6 Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. felevi 
alakulasar61 

polgarmester 
El6te1jesztest kesz[tette: . Sorosne Mohricsi Krisztina gazda/kodasi irodavezeto 

Tisztelt Kepvise16-testiilet! 

Torvenyi kotelezettsegemnek eleget teve az alabbiakban szamolok be a 2014. evi koltsegvetesiink I. 
felevi alakulasar61 
Az allamhaztartasi szamvitel 2014. evben teljesen megvaltozott. Ezeket a valtozasokat a Magyar 
Allamkinestar beepitette informatikai rendszerebe es igy mar telj esen mas formaban ken gazdalkodasi 
irodanknak a havi penzforgalmi jelentest, illetve negyedeves merlegjelentest elkesziteni. Az 
eddigiekt61 elteroen iden a Kinesar fele feleves beszamolasi kotelezettsegiink nines. 
A Magyar Allamkinestar fele leadott II. negyedeves penzforgalmi j elentes m6dositott eloiranyzata es a 
kepvisel6-testiilet altal elfogadott koltsegvetesi rendelet eredeti eloiranyzata kozott osszessegeben 
elteres nines, az onkormanyzat koltsegvetesi kiadasainak es beveteleink eloiranyzatai kozott 
atesoportositas valt sziiksegesse, mellyel a koltsegvetesi rendeletiinket is sziikseges lesz m6dositani. 

Onkormanyzatunk 2/2014. (II.05.) szamu koltsegvetesi rendeletenek f6osszege 121.515 eFt, a Magyar 
Allamkinestar fele leadott II. negyedeves penzforgalmi jelentes m6dositott eloiranyzatanak foosszege 
is 121.515 eFt. 

Eloterjesztesem 1. mellekleteben osszevontan az AMK-val mutatom be kiemelt eloiranyzatonkent a 
gazdalkodas I. felevi alakulasat, a 2. melleklet az Onkormanyzat, a 3. melleklet pedig az AMK 
koltsegvetesenek alakulasat kiilon-kiilon mutatja. 

Az 1. melleklet szerint megallapithatjuk, hogy osszessegeben mind a bevetelek, mind a kiadasok 
idoaranyosan alakultak. A kiadasok a m6dositott eloiranyzathoz kepest 42,97%, a bevetelek 
teljesiilese 44,25%. 

A 4. melleklet a Nemet Nernzetisegi Onkormanyzat 2014. evi I. feleves beveteleinek es kiadasainak 
alakulasat mutatja. 

Az onkormanyzat szemelyi juttatasainak es munkaad6kat terhelo jarulekainak kiadasai meghaladjak 
idoaranyosan a kiemelt eves eloiranyzat felet, amely elterest a kozfoglalkoztatottaknak kifizetett ber es 
jarulekok okozzak. A kozfoglalkoztatottak berenek 85%, illetve 100%-at a munkaiigyi kozpont 
megteriti onkormanyzatunknak, igy az eloiranyzat m6dositasahoz a fedezet biztositott. A dologi 
kiadasok teljesitese osszessegben idoaranyosan alakult, viszont az ellatottak penzbeli juttatasainak 
(segelyek) teljesitesei idoaranyosan alulmaradtak az eves kiemelt eloiranyzathoz kepest. 
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Eredeti 
M6dositott Teljesites eir. eFt- Teljesites 

Megnevezes ban 
eir.e Ft-ban eFt-ban 

%-ban 
1 Foglalkoztatassal, munkanelkiiliseggel 

2.736 2.736 67 
ka pcsolatos ellatasok 2,45 

ebb61 Foglalkoztatast helyettesit6 tamogatas 2.736 2.736 67 

2 Lakhatassal kapcsolatos ellatasok 
994 994 515 

51,81 
ebb61: lakasfenntartasi tamogatas 

994 994 515 

3 Egyeb nem intezmenyi ellatasok 2.714 2.714 557 20,5 
ebb61: rendszeres szocialis segely 

1.231 1.231 425 

ebb61: atmeneti segely 
360 360 82 

ebb61: egyeb, az onkormimyzat rendeleteben 
megallapitott juttatas 1.123 1.123 50 

Ellatottak penzbeli juttatasai 6.444 6.444 1.139 17,68 

6nkorrminyzatunk egyeb mukodesi celu kiadasai idoaranyosan alakultak, mig a felhalmozasi celu 
kiadaskent felujitasra 1.728 eFt, valamint az egyeb felhalmozasi celu kiadaskent betervezett 12.855e 
Ft IKSZT palyazati penz visszafizeteshez kepest, 2014. junius 30-ig 293 e Ft 6sszegben szivattyli 
beszerzese tortent, illetve az elso lakashoz jut6k tamogatasakent 200 e Ft-ot fizetett ki 
6nkormanyzatunk. Igy osszessegeben a felevkor a felhalmozasi kiadasok teljesitese alulmaradtak a 
koltsegvetesi eloiranyzathoz kepest. 

Beveteleink alakulasa idoaranyosan megfeleloek. 
Az 6nkormanyzatok mukodesi tamogatasai koze tartoz6 altalanos tamogatas, koznevelesi feladatok 
tamogatasai, szocialis, kulturalis es egyeb tamogatasok az eloiranyzatokhoz kepest megfeleloen 
alakulnak. 
Az egyeb allamhaztartason belUlrol erkezo mukodesi celu tamogatasok idoaranyos teljesitese ter el az 
eloiranyzathoz kepest, mivel az iigyelettel kapcsolatban tortent valtozasok erintettek az OEP 
finanszirozast is, amelyet jelenleg 6nkormanyzatunk nem kap, valamint a kozfoglalkoztatottak 
munkaiigyi kozpont altai torteno tamogatasa az eloiranyzathoz kepest emelkedett. 

Az alabbi tablazat mutatja a kozhatalmi bevetelek alakulasat. 

Eredeti eir. M6dositott Teljesites Ft- Teljesites 
Ad6nemek megnevezese Ft-ban eir. Ft-ban ban %-ban 
Jovedelemad6k 

0 0 46 000 
termOfold berbeadasab61 szarmaz6 
jovedelem utani szemelyi 
j6vedelemad6 0 0 46 000 

Vagyoni tipusu ad6k 6 250 000 6 250 000 3 341 000 53,46 

epitmenyad6 450 000 450 000 229 000 
maganszemelyek kommunalis ad6ja 5 300 000 5 300 000 2 854 000 

telekad6 500 000 500 000 258 000 
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:Ertekesitesi es forgalmi adok 6 500 000 6 500 000 4 911 000 75,56 
alland6 jelleggel vegzett ipari.izesi 
tevekenyseg utan fizetett helyi 
iparC1zesi ad6 6 500 000 6 500 000 4 911 000 
Gepjarmiiad6k 1 760 000 1 760 000 950 000 53,98 
Egyeb aruhasznalati es 
szoloaltatasi ad6k 0 0 40 000 
Egyeb kozhatalmi bevetelel< 200 000 200 000 234 000 
Kozhatalmi bevetelek 14 710 000 14 710 000 9 522 000 64,73 

A tablazatb6llathat6, hogy a kozhatalmi bevetelek tobb mint 50%-a teljesiilt az elso felev soran. 
Az ad6khoz kapcsol6d6 hatralekok, tulfizetesek alakulasat az alabbi tablazat szemlelteti: 

Ad6khoz kapcsol6d6 hittralekok, tulfizetesek 
alakulasa forintban 
Ad6k Ad6k 
megnevezese/ megnevezese/ 
hatralekok 2014.06.30 tiilfizetesek 2014.06.30. 
Msz.kom m una lis 
ad6ja 
Nyit6 hittralek 810.064 Nyit6 rulfizetes 0 

foly6 evi 
foly6 evi hittralek 680.072 rulfizetes 3.454 
iJJariizesi ado 
Nyit6 h<J.tralek 890.874 Nyit6 rulfizetes 192.447 

foly6 evi 
foly6 evi hittralek 1.544.839 rulfizetes 149.898 
gepjarmiiad6 

Nyit6 evi 
Nyit6 hittralek 200.114 rulfizetes 0 

foly6 evi 
foly6 evi hittralek 181.886 rulfizetes 22.142 

Az ad6 hatralekok behajtasa bankszamlaszarnra es munkaberre folyamatos. 
A Nemzeti Ad6- es Vamhivatal fele ket ad6z6, osszesen 193.684.- Ft ad6tartozasa keriilt atadasra 
behajtas celjab61. 
Egy felszamolas alatt al16 ceg felszamolasi eljarasaba bejelentkeztiink. A 238 .000.- Ft ad6tartozast 
nyilvantartasba vettek. 

A penzkeszlet alakulasat az alabbi tablazat mutatja ezer Ft-ban: 

Megnevezes 6sszeg 
AdatokE/FT 

Penzkeszlet a targyidoszak elejen 
- Forintban vezetett koltsegvetesi penzforgalmi 13 841 
szamlak egyenJege (Eloiranyzat-felhasznalasi 
keretszamlak egyenlege) 
- Devizabetet szamlak egyenJege 0 
- Forintpenztarak es betetkonyvek egyenlege 64 
- Valutapenztarak egyenlege 0 
Penzkeszlet osszesen 13 905 
Osszes BEVETEL (+) 53 765 
Osszes KIADAS (-) 52 219 
Fiiggo, atfut6 kiadasok bevetelek egyenlege 521 

Penzkeszlet a targyidoszak vegen 
- Forintban vezetett koltsegvetesi penzforgalmi 15 862 
szamlak egyenJege (Eloiranyzat-felhasznalasi 
keretszamlak egyenlege) 
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- Devizabetet szamlak egyenlege 0 
- Forintpenztarak es betetkonyvek egyenlege II 0 
- Valutapenztarak egyeniege 0 
Penzkeszlet osszesen 15 972 

Bankszamla es penztarban levo penzkeszlet forint 
Koltsegvetesi szamia egyenieg 969 460 
Telekad6 I 02 427 
Maganszemelyek kommunalis ad6 209 6I7 
Iparuzesi ad6 beszedesi szamla egyenleg I 368 053 
Birsag szla 150 000 
Kesedelmi p6tlek 14 793 
Talajterhelesi 39 519 
Ki:irnyezetvedelmi alap 466 199 
TermOfi:ild berbeadasab61 szamla 45 096 
egyeb bevetelek 7 000 
Gepjarmuad6 fiz. Szamla 29 882 
Allami hozzajarulasok 12 230 436 
OEP szla 2 400 
Penztar 109 900 
AMK 227 520 
Penzkeszlet osszesen 15 972 302 

Tisztelt Kepviselo-testiilet kerem eloterjesztesem megvitatasat es a beszamol6 elfogadasat. 

v ertesboglar, 2014. augusztus 05. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Hatarozati javaslat 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete 
. ./2014. (IX.) hatarozata 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 2014. evi koltsegvetesenek I. fetevi alakulasar61 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepvise16-testiilete, a 2014. evi koltsegvetes els6 felevi 
alakulasar61 sz616 beszamol6t megvitatta, azt elfogadja. 

Hatarido: 
Felelos: 

azonnal 
polgarmester 

4 



4. melleklet 

Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetese es 2014.1. felevi teljesitese 
2014. r. felev 

s.sz. Mukodesi koltsegvetes Eredeti eir teljesites 
1. Dologi kiadasok 730 481 

Egyeb mukodesi celu tamogatas 
2. allamhaztartason kiviilre 50 0 
3. Egyeb mukodesi celu kiadas 220 0 

Tartalekok 220 0 
F elhalmozasi koltsegvetes 
Beruhazas 0 50 
Koltsegvetesi kiadasok 1 000 531 
Finanszirozasi kiadasok 0 0 

osszes kiadas 1000 531 

Mukodesi koltsegvetes 
Mukodesi celu tamogatasok 

1. allamhaztartason beliilre 800 1 002 
Felhalmozasi koltsegvetes 

2. Felhalmozasi celu atvett penzeszkozok 0 2 541 
Koltsegvetesi bevetelek 800 3 543 
Elozo ev koltsegvetesi maradvany 

3. igenybevetele 200 0 
Finanszirozasi bevetelek 200 0 

osszes bevetel 1000 3 543 
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Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar. fejer.hu www. vertesboglar.hu 

EIOterjesztes V ertesboghir Kozseg Kepviselo-testiilete 
2014. augusztus 14.-i nyilvanos iilesenek 

6. napirendi pontjahoz 

Targy: Vagyonkezeleses vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiilo Fejlesztesi Terve iv6vizre 

Az eloterjesztest keszitette: Peto Tamas iigyintezo 

Eloterjeszto: Sztanyi Istvan polgarmester 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

A 2011. december 31-en hatalyba lepett, a vizik6zmii-szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torveny 11. 
§-a rendelkezik arr61, hogy a vizikozmii szolgaltatas hoss:zU tavti biztonsaga erdekeben vizikozmii 
szolgaltatasi agazatonkent 15 eves idotavra Gordlilo Fejlesztesi Tervet sziikseges vegezni. A Gordiilo 
Fejlesztesi Terv (GFT) reszet kepezi a felujitasi es p6tlasi, valamint a beruhazasi terv. Beriizemelteteses 
m6d eseten a felujitasi, p6tlasi es a beruhazasi tervet az ellatasert felelosok keszitik el. A GFT -t a 
vizikozmii szolgaltatas torvenyessegi feliigyeletet ellat6 Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi 
Hivatalhoz (MEKH) 2014. szeptember 15-ig sziikseges a szolgaltat6 irasbeli velemenyevel egyiitt az 
ellatasert felelosoknek j6vahagyasra benylijtani. 
A FEJERViz ZRt. elkeszitette a Vertesboglar iv6viz vizikozmii rendszer 2015-2029. evi Gordiilo 
Fejlesztesi Tervben szereplo tetelek javaslatat a vizikozmii szolgaltatas szinten tartasa, illetve javitasa 
erdekeben. 
A GFT I. es II. iitemeben javasolt programban felsorolja mindazon sziikseges felujitasokat, p6tlasokat, 
illetve beruhazasokat, melyek megval6sitasa elengedhetetlen a rendszer zavartalan miikodesehez. 
A III. iitemben azok a feladatok vannak felsorolva, melyek a rendszer hoss:zU tavti felujitasahoz, 
p6tlasahoz, fejlesztesehez sziiksegesek. A FEffiRViz ZRt. a programban feltiintetett felujitasi, p6tlasi 
munkakat az ellatasert felelos/ellatasert felelosok neveben eljar6k altai torteno elfogadasa, megrendelese 
es a MEKH j6vahagyasa mellett tudja iitemezetten megval6sitani. Ezen munkak forrasa a dijban 
szereplo berleti dij. Az onkormanyzati feladatu fejlesztes (beruhazas) forrasa a berleti dij felujitasi es 
p6tlasi feladatokra fel nem hasznalt resze, vizikozmii fejlesztesi hozzajarulas, fejlesztesi celra 
veglegesen atvett penzeszkozok, koltsegvetesi tamogatasok, palyazaton elnyert tamogatas, esetleges 
kolcson, kotveny. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a Gordillo Fejlesztesi Tervet 
iv6vizre elfogadni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. augusztus 11. 
Sztanyi Istvan sk. 

polgarmester 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
...... ./2014. (VIII. 14.) hatarozata 

beriizemeltetett vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiilo Fejlesztesi Terve iv6vizre 

1.) v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete, mint ellatasert felel6s az 1. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar iv6viz vizik6zmii rendszer 2015-2029. evi GFT felujitasi es 
p6tlasi tervet elfogadja. 



2.) Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete, mint ellataseii felelos a 2. szamu 
melleklet szerinti Ve1iesboglar iv6viz vizikozmu rendszer 2015-2029. evi GFT beruhazasi 
tervet elfogadja. 

Az onkonnanyzat felhatalmazza polganneste1i, hogy az onkormanyzat neveben az elfogadott 
GFT beruhazasi tervet FEJERViZ ZRt. velemenyezesevel a MEKH-hez 2014. szeptember 15-
ig j6vahagyasra benylijtsa. 
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Eloterjesztes V ertesboghir Kozseg Kepviselo-testiilete 
2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 

6/B. napirendi pontjahoz 

Targy: Vagyonkezeleses vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiilo Fejlesztesi Terve szennyvizre 

Az eloterjesztest keszitette: Peto Tamas iigyintezo 
E/Oterjeszto: Sztanyi Istvan polgarmester 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

FEJERVIZ Zrt. levelben kereste meg az onkorm{myzatot, mely az ah1bbiakat tartalrnazta: 

,Vertesacsa, Vertesboglar, Bodmer telepiilesek tulajdonaban levo 1172. Vertesacsa, Vertesboglar, 
Bodmer szennyvizelvezetes es tisztitas-SZV (21-02750-1-003-00-01) vizikozmii rendszert tarsasagunk 
az ervenyben levo uzemeltetesi szerzodes alapjan beruzemelteteses formaban uzemelteti. 

Ezen vizikozmiivon az uzemeltetes reszekent a hibaelharitas es karbantartas a szolgaltat6, a felujitas es 
p6tlas utjan torteno szinten tartas, tovabba a fejlesztesi - a torveny fogalmazasa szerint: beruhazasi -
feladatok elvegzese az ellatasert felelos ( egyben kozmii-tulajdonos) onkormanyzatok feladata. 

A 2011. december 31-en hatalyba lepett, 2011. evi CCIX. torveny (Vksztv.) 11 §-a rendelkezik arr61, 
hogy a vizikozmii szolgaltatas hosszli taw biztonsaga erdekeben vizikozmii szolgaltatasi agazatonkent 
15 eves idotavra Gordiilo Fejlesztesi Tervet (kesobb GFT) szUkseges kesziteni. Beruzemeltetett 
uzemeltetesi m6d eseten a felujitasi, p6tlasi tervet es a beruhazasi tervet az ellatasert felelosok feladata 
elkesziteni. Az ellatasert felelosok neveben eljar6 onkormanyzatnak a GFT-t a vizikozmii szolgaltatas 
torvenyessegi felugyeletet ellat6 Magyar Energetikai es Kozmii-szabalyozasi Hivatalhoz (MEKH), a 
szolgaltat6 irasbeli velemenyevel egyiitt 2014. szeptember 15-ig szUksegesj6vahagyasra benylijtania. 

A fentiek alapjan a GFT keszitese az ellatasert felelosoknek, azaz az onkormanyzatok feladata. 
Ugyanakkor viszont egyreszt rnindenkeppen szeretnenk szakmai segitseget nylijtani a feladat 
elvegzesehez, masreszt pedig ugy gondoljuk, hogy a miivek uzemeltetoikent legjobban rni ismerjuk a 
felujitasi, p6tlasi, illetve szolgaltatas rninoseget javit6 beruhazasi (fejlesztesi) feladatokat. 
Termeszetesen a telepiilesek fejlesztesebOl ad6d6 vizikozmii fejlesztesi igenyeket az onkormanyzatok 
tudjak megfogalmazni, s kiegesziteni ezekkel a rni javaslatainkat. 

Vksztv. 74. § (1.) 20. pontja 2014. januar 1-jetol felhatalmazza a kormanyt, hogy a Gordiilo Fejlesztesi 
Tervek tartalmat, utemezeset, feliilvizsgalatanak szabalyait, tovabbra a tervek j6vahagyasanak 
szempontjait allapitsa meg. Ez a kormanyrendelet sajnos ez idaig nem jelent meg, ezert a 2014. junius 
11-en kiadott Magyar Vizikozmii Szovetseg (MAVIZ) 2014/2. szamu es a 2014. julius 30-an kiadott 
MEKH VK 1/2014. szamu ajanlasait javasoljuk a 2014. szeptember 15-ig benylijtand6 Gordiilo 
Fejlesztesi Terv beruhazasi, felujitas es p6tlasi terv fejezeteinek osszeallitasanal figyelembe venni. 

A vizikozmii szolgaltatasr6l sz6l6 Vksztv. torveny 11. § (1) bekezdes ertelmeben a vizikozmii szolgaltatas 
hosszu tavu biztositasa erdekeben - a fenntarthat6 szempontjainak tekintettel - a vizikozmii -
szolgaltatasi agazatonkent 15 eves idotavra gordiilo fejlesztesi tervet kell kesziteni. A Gordillo 
Fejlesztesi Terv felujitasi es p6tlasi tervbol, valamint beruhitzasi tervbol all. 

A GFT-t 3 idobeli iitemre kell bontani az alabbiak szerint: 



I. iitem: 1 eves idotartam (201 5-ben elvegzend6 fejlesztesek) 
II iitem: a 2-5 evek idotartam (201 6-201 9) evben elvegzend6 fejlesztesek 
Ill. iitem: az 5-15. evek kozotti idotartam (2020-2029) evekben elvegzend6 fejlesztesek 
Mindharom iitem eseteben fejlesztesi feladatokat az ajanlasban rogzitett objektum csoportbontasban 
javasolt megadni, tablazatos forma ban. 

Uj dijmegallapitas a Vksztv. szerint 2015. januar 1-jevel fog tortenni, melynek m6dja, illetve varhat6 
amortizaci6s, illetve hasznalati dij megallapitasi m6dja, nagysaga meg nem ismert. Jelenleg az 
elkeszitend6 vegleges GFT tartalmi es formai kovetelmenyei es a .figyelembe veend6 forrasok nagy saga 
az el6z6ek szerint meg nem ismertek. A GFT osszeallitasanak gazdasagi alapja a jelenleg ismert es 
alkalmazott dij es annak felujitasra es p6tlasra fordithat6 reszet (ertekcsokkenes, hasznalati dij) 
tovabbd a fejlesztesre fordithat6 vizikozmii fejlesztesi hozzdjarulitst, fejlesztesi celra veglegesen atvett 
penzeszkozt, koltsegvetesi tamogatast, palyazaton elnyert tamogatast, esetleges kolcsont es kotveny 
kibocsatast kell.figyelembe venni. 

Az ajaniasok szamos oiyan eiemet is tartaimaznak, amit teijesiteni nem tudunk, s nagy vai6szini.iseggei 
a GFT keszitesere koteiezett ellatasert feieios onkormanyzatok sem tudnak. (Ilyenek: a javasoit 
beruhazasok reszietes mi.iszaki tervei, meretezesek, mi.iszaki szamitasok, jogeros Ietesitesi engedelyek, 
stb.) E tekintetben nem igazan tudjuk, mi a kovetendo eijaras, tekintettel a szept.15-i beadasi hataridore, 
ami nyiivanvai6an nem teszi Iehetove a hianyz6 eiemek p6tiasat. Bizunk benne, hogy a Hivatai a most 
eiso aikaiommai beadand6 GFT tekinteteben nem fogja ezeket a hianyz6 elemeket- meiyek a teteiek 
kisebb reszebenjeientkeznek hianykent- a terv elfogadasanak akadalyakent kezeini. 

A fentiek aiapjan mellekelten megkUidjiik az Onkormanyzat reszere, mint ellatasert feieiosok neveben 
eijar6nak a 2015-2029- evre a felujitasi es p6tiasi tervbe, tovabba a beruhazasi tervbe tarsasagunk altai 
beepitesre javasoit teteieket. 

Ha az altaiunk javasolt reszeken feiiil a vizikozmi.ivei kapcsoiatba hozhat6 feiujitasi, p6tiasi es 
fejiesztesi, beruhazasi javasiataik vannak, akkor kerjiik, egeszitsek ki a GFT -t es a vegieges 
onkormanyzat altai eifogadott tervet kUidjek meg tarsasagunknak veiemenyezesre Iegkesobb 2014. 
szeptember 5-ig a Vksztv. 11 § ( 4) szerint. V eiemenyiinket es az ajanlasok szerint eikeszitett GFT 
mellekletet kepezo atnezetes heiyszinrajzot, a vizikozmi.i-rendszerek allapotanak bemutatasat, Ieirasat 
postafordultavai megkiildjiik. 

A tobb onkormanyzat tuiajdonaban al16 rendszerek eseteben a beruhazasi, fejiesztesi javaslatok 
osszeailitasanal ceiszeri.ien tartjuk az ellatasert felelos reszeroi vaiamennyi erintett onkormanyzat 
beruhazasi eikepzeieseinek beszerzeset. 

Kerjiik, hogy a vegiegesitett Gordiilo Fejiesztesi Tervet- csatolva veiemenyiinket- 2014. szeptember 
15-ig a MEKH-hez benylijtani sziveskedjenek. 

Kerjiik, vegyek figyeiembe, hogy a mellekletben feisorolt fejiesztesek, beruhazasok, k6Itsegek nett6 
osszegek, melyeket a mindenkori AF A terhel. Az AF A-t az Onkormanyzatok visszaigenyeihetik, ha az 
erre vonatkoz6 szabalyoknak megfeiel. 

Felhivjuk az ellatasert feleiosok figyeimet, hogy a I/2014. (marcius 04-ei) MEKH rendeiet aiapjan a 
feiujitasi es p6tiasi tervresz j6vahagyas igazgatasi szoigaltatasi dija 325 eFt, a beruhazasi tervresz 
j6vahagyas igazgatasi szoigaltatasi dija 175 eFt, meiy az ellatasi feieiosokre harul." 

A hatarozati javasiat mellekleteben (FEJERViz ajanlasa szerint), a tabiazatokban szereplo kozos 
k6Itsegek, valamint az eiozoekben jeizett terv j6vahagyasi koltsegek a tarsult onkormanyzatokat 
(Vertesacsa, Bodmer, Vertesboglar) terheiik. A felmeriilo koltsegeket az onkormanyzatok az eredeti 
megallapodasnak megfeleioen osztjak meg egymas kozott, vagy Iehetoseg van a koltsegmegosztasra uj 
megallapodast kotni. A koltsegeket a gesztor onkormanyzat fizeti meg, majd a tagokt6I beszedi. Azok a 



koltsegek, melyek kozvetlenlil az egyes onkormanyzat rendszerehez kothetok, azok az erintett 
onkonnanyzatot terhelik, nem keriil sor koltsegfelosztasra. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testliletet, hogy az eloterjesztest megvitatni es a Gordlilo Fejlesztesi Tervet 
szennyvizre elfogadni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. augusztus 13. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. (VIII. 14.) hatarozata 

vagyonkezeleses vizikozmiivek 2015-2029. evi Gordiilo Fejlesztesi Terve szennyvizre 

1.) Vertesboglar Kozseg Onk:ormanyzata Kepviselo-testii.lete, mint ellatasert felelos az 1. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar szennyviz vizikozmii rendszer 2015-2029. evi GFT felujitasi es 
p6tlasi tervet elfogadja. 

2.) Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testii.lete, mint ellatasert felelos a 2. szamu 
melleklet szerinti Vertesboglar szennyviz vizikozmii rendszer 2015-2029. evi GFT beruhazasi 
tervet elfogadja. 

Az onkormanyzat felhatalmazza polgarmestert, hogy az onkormanyzat neveben az elfogadott 
GFT beruhazasi tervet FEJERViZ ZRt. velemenyezesevel a MEKH-hez 2014. szeptember 15-
ig j6vahagyasra benylijtsa. 
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Td:(llJ·Sl~OO. Vn:tJl}.JIS·!91 

Ozcmeltct~s formlijfl: BCrUzcm 

Vb:iklh:mfi rcndszcr mcgnevcztlsc: 1n2. VCrtcsncsR, VCrte~boglar, llodmtr stt>nnyvlxch1ClCICs ts tiszt116s-SZV 
Vfzik!lzmii. rcndszcr k6d: 21-01750-I-003-00-0I 

Gordillo Fejlesztesi Terv I. iitem (2015) 
Fehijitasi es p6tlasi terv 

Tervct bcnyUjtO sz.crvczct mcgncvc1.tsc: VCrtcsACSR kOI..SCJ?. Cnkormllnyznlil dhi.thCrt fclel6sfik ktpvbcl6ic 
Vizik6zmii szolgRIIatO mc~:nevuhc: Feitr.·(z Zrt 
VfzikiSznrfi-szolg'ltnt:\si dgazat mcgncvez~se: Kllzmli.vcs szcnnyvlxelvezctes Cs -tisztlt:ls 
VCicmCnydthCsl mcgfogalmaz6 Crlntctt ftl megnevczCsc: 
TcrvczcttldOidv: rlh·lll 

Ttrvf'l'clt~YtlforrAI: Z700 '" Blrlr!ldij 
Ttrvnettkillt1fg: 3.550 '" TRrhtlfk,h!Any: ·8.50 '" ---

'"'"'
1
"

1
'
1
'

16
' I VolkO•mO Fontos· OnkormAnyz.at/ 

dgi I cll6tllstrtr~lri011ik objrktum I lhly 

sorrtnd o;~:~~~,~~::. ~:~~~-
Mcgnrva~s 

FObbmUn:AklpArAmftrrrk 
{NA,rm, .. HJ) 

KGitsf~k•lkuhkiO 

,,, 
itl I Me I Rln:· 

llnzcg 

PhzGgyl ilttnt~b tFl 

2015 

P~ntOgyl (orris 

1?97,hiLVII. 
Tilrv~ny 1bpj~n 

vi1jogilfcesit~d 

Vlzjogilfltsltb 
engtd~ly 

F~l:!,~:'' 1 1 rneedfly Mtelrs I I 
Rtndclknt!1rc.iiV 

Mcg.ncrzhr 
roty•mat()an 

nrrtcl!dljfForrisllliny/ 
£gy~b 

lgcn/Ncm 

frlitjltAs h p6tl~1 mOsuki lndokhi1n 

Fchijlt~s h p6llh Utfm~z~Jc a tcrm:hi 
itld.nllkivcincrim 

1~~! I 110~tv ll 110~!:"110~!1.t V 

o;.:,:; ,, . \ ..-;:;-~:i\:O;i :i-~;;1"·' -~~:, ~:;,; :·;.;: :t-i'd;-.;·,'.\4::-~,\:\,:::,• . ·"'""' •:t,-,,:~;· .::·.;;.i ;·:'.:· ;;;;:;:;-!Fi.~:;~ii X~i ::~£\~·:~~-,;;~.;-;:,:,: $- ~: ~:::.-:-i:.'::: ;-;;:,;: ~:2.::.~\-io :_:;;;: .::l:::.·:.-:.:o; ,~:-: ;;.~: ;·; :-;-. t:+>:~~:,::,:.:.;~~~~-',:>:t.c.-._1;,:h;;r· :t."-:::l~~;j ;:;=,::-:--:.-::.::, ~'.:-;~:::;:·;; ,0'.,::~_: :~.-~,;\':!,C~"<;f.::<('_fo~:.-,:,i~~:·~::;~_:::: -:-~ ·_s~o·J::- : f.-~~;:.;,,:~:~::;~~<:::. ~-=~~::P;:~ ;;;,, .:.:.,::=.:;:s;;::;;;:;.;.--= ~;-;:.-:.':.·.~~..::::<"~-":'>.~1'.::-·.<;:'~-:;: ~ ; :. . : --:-:-,;:,:~ ·· . .-.:+-•. ~. ~. : · · _;~: !! . ;;':' :· =~:-=;;.- ..-~: .'i·~ - ~ ;· . .:-:-. "~= - =~ . ·::-:,;-:' .. .-,~.: ~ ~'!?.ii?.~f·fi-':~lP~tMH\'·;~'.~f:.:\- .. ,J/1 

Vbt<:$anak0ts~l: 
VI ' ; Vblc:nn~ nrnn)"''lt!tltp Le,•es:O~tet5medence,levct~Ottct6clentckcsen!je,b0vil¢se 4xl4dbh:vq;<5ztet0elem Onkorm~nyut~• 

V~rte$Otsak6ts~g v b VCrtc::UtU IUM)""~lcltp SuMyvb. nyom6vae1lkcn tfs;bcuh-611; uo:rlje NA50 
Onkormilnvr;ta• 
V6'1<::$~CSa\.:Or.sCg v b ii Slentl)Vilhil67.;ll TDrta!Clc szmnyvfz hili ilant!6 uh·~tl)'llk bcsuni:se NOCCIADIOX Onkorm:IJJyz_~la" 
vrncs.,~ak07.s~l! 

VI ' ii V~rt~tsanerinyviT.tclep GlpidesburkoL,tescretC>bbu&voh javftva 
Onkorm~ta• 

' db 1900 1900 

20 db 35 700 

' db lOO sao 

I db 450 450 

fcliljlt~ OMe~idij Nom 

Fchijitis Bbl.:1idij Ne~n 

l'6tlis BC!Ictidfj N~• 

FehJjftis Bl'!!Ctitlfj Nent 

Aszenn)"'•izl~1.tit0tclcpmegfclcllio:ci~;Cndlit:Uanliatt 

noksq;es 

Elhnn! l6doll,!On\.:rcment 

Nent rendclkC""Zik ;u; OnkormMyznt c!C~ mtr~nyis~G t:lJIJ!tk 
niv~tl\'llkhl 

d~I'U!I,d !ir q:edcn 



ij 
FEJEnviz Fcj~r Mcgycl 6nkorm~nyzatok 

Gordiilo Fejlesztesi Terv II. iitem (2016-2019) 
Felujihisi es pothisi terv 

Vh.:- Es Cutornan1U Zftrtkllrlicn Mliklld6 Rl!szvlinytArsasdg 
8000 SzCkcsfchCrviir, J<lrAiysor 3-15. 
Tel: (22)-535-800, FHx:{22)-315-S98 

Viziklizmii rendszer megnevczesc: 
Vfzikozmii rendszcr k6d: 
Tervet bcnyujt6 szervezet megnevezesc: 
Vizil(iizmii szolgaltat6 megnevezcse: 

Uzemeltctes formaja: BerUzem 
IJ72. Vertesacsa, Vertesboglar, Bodmer szennyvfzelvezetes es tisztitas-SZV 
21-02750-1-003-00-01 

Vertesacsa kozseg Onkormanyzata 
Fejerviz Zrt 

Vfzikozmii-szolgaltatasi agazat megnevczese: Klizmiives szennyvfzelvezetcs es -tisztftas 
Velemcnyelterest megfogalmaz6 erintett fcl megnevezesc: 
Tcrvczett idotav: kozcp 

._.._.._.:!Uit. U-",:U.l,..:l n.Uil.:11,. • •VAV-MVJ..;J (;YCn.l 11:;. .(.U /JU 

cllatasert feleloslik kcpvisclii.ic 

. . .. . Fe1iijitas cs p6tl:\s titemez<'se a 
Ell:itnscrt fe1elos Becsillt kB1tscg PenzUgy• utemezes eFt terve>.esi idiiszak cvei szerint 
.. VizikOzmli 

Fontos- Onkorm:\nyzat I objektum Felujit:is/ 
s:\gi ell:\tasert fe1eliisiik eso ort- Hely Megnevezes Potl:\s 

sorrend nevcben eljar6 b p a e 
Onkormanyzat* ont s M Me eFt R sz 2016-2019 2016 2017 2018 2019 

osszeg 

~~~~~Wf'' · : ~ .,. ·: ·~- .. , .. , " -~ . .:. ·.~ · ~ : ; · . ~N ,., • • • • • • \1>. "· · ."'"'· ·-.., • '· • ... , il'!i~t~.1.ilf~""illi..~~- ~<:•.~ ~ ,, · ·~ ~z:&J!'i$0/JJi~N ·· "' _ ·: ~ · ... ..':··:- '",.,·~· l'i~,\f!llli'li'i!f>:.t'~~ 

1 Ve11esacsa kozseg v b .. H' . k db 100 4 000 
p· I' 6nkonnanvzata* 11 KOzOs szennyvlzh316zat az1atemc10 beszerzCse 40 ot as x x x x 

2 Vcrtesacsa kozseg v b . 
35 700 

F 
1
· .. " 

Onkormanvzata* I KOzOs szcnnyvizlu116zat Nyom6vezeteken 1Cgbesziv6k csereje, atalakitclsa 20 db ·e UJLtas X X X X 

3 Vertesacsakozseg V V" lh'l' v· • , , 75 75 
Fl ' "' 6nkormanvzata* c a crtesacsa szennyv z a ozat ertesacsa vegatemelO keritCs dr6tfonat csere 30m 30 1m e UJLtas x 

4 vo .. ertkesac~a kozse_g v c ii Vertesacsa szennyvizha16zat Flygt 3085 szivattylik csereje Vertesacsa vegatemel6 2 db 800 1 600 P6tlas X X 
n ormdnyzata 

5 vo.erktesac~a kozse_g v c ii Veltesboglar szennyvizhal6zat Flygt 3127 szivattyiik csereje Vertesboglar vegatemel6 2 db 1 400 2 800 P6tlas X X 
n ormanyzata 

6 Vertesacsakozseg V " B d · ! ha16 Fl 312 ' 'k " B d e ' ' I" 2 db 1 400 2800 P'l' Onkormanyzata* c 11 a mer szennyv z zat ygt 7 sz1vattyu csereJe a m r vegateme a ot as x x 

7 VO .. erktesac~a kozse*g V c i Vertesboglar szennyvizh316zat Vertesbog!ar vegatemelii kerites dr6tfonat csere 30 fm 75 75 P6t!as X 
n ormanvzata 

8 Wrtesacsa kozseg V b .. K" .. • h' 6 a· a "k · ... db 40 1200 F I'". Onkormanyzata* 11 ozos szennyvtz a! zat H z1 temelo szerelvCnyezCsenek felujttasa 30 e UJitas x x x x 

9 Wrtesacsa kozseg VI ... Ve . 1 D • 2000 20
00 F I' .. · Onkonminyzata* a 111 rtesacsa szennyv1zte ep Transz ormator allomas felujitas 1 db e UJIIas x 

II V ertesacsa kozseg VI .. . V. 
4000 

F I, .. a 
Onkormanyzata* a 111 ertesacsa szennyviztelep 22 kV-os h:\16zat felujit:\sa 1 db 4000 e UJII s x 

12 ~":~:~~~::,:<: v c iii Vertesacsa szennyvfzhill6zat Atemelii ininyitastechnikai es erosaramu felujitasa 1 db 2500 2500 Feliljitiis X 

v ertesacsa kozseg . .. • • . . 
13 Onkormanyzata• v c Ill Vertesbogl:\r szennyvlzhal6zat Atemelo ir:\nyitastechnikai es erosaramli felujit:\sa 2 db 2500 2500 Felujitas X 

14 ~e~esac~a kozts:g v c iii Bodmer szennyvizhlil6zat Atemel6 iranyit:\stechnikai es erosaramu felujitasa 3 db 2500 2500 Felujitas x 
n arm nyzaa ___ ---1--- ----1----



\i 
F"EJERYIZ F~J~rMtt)'ti Onkoml~npdok 
VU- ~~ Cutot1,.mil Zirtkllt-<!~n llfilklllfli Rhn~nyl~nu~t 

IIOOCISdK~o(thfr~·lir, KlrritysorJ-IS. 
Td: (22}-~1~801), fu: (12)-J 15-598 

VizikOzrnii rendszcr mcgnevezCse: 
VfzilcOzmii rondszer 1<6d; 
Tcrvet bcnyUjt6 szcrvezet megnevezCse: 
VfzikOzmii szolg31tnt6 mcgncvczC.sc: 

Gordiilo Fejlesztesi Terv III. iitem (2020-2029) 
Fehl.jitlisi es p6tllisi terv 

DzemeltetC.s formHja: DCriizem 
1172. Vertesacsa, VC.rtcsbogl:ir, Bodmer szennyvfzelvezetCs Cs tisztitlls-SZV 
21-027SO··I-003-oo .. o 1 

ell :itsisCrt felciOsOk kCpvisciO.ie 

VizikOzmii-szolgaltat:isi agaznt mcgncvczCse: 

Vhtcsacsa kOzse.e: Onkorm9nyzata 
Fe.ierviz Zrt 
KOzmUves szennyvfzelvezetes es -tisztit:is 

VCicmCnyeltCrCst megfogalmaz6 Crintett fHmegncvezCsc: 
Tcrvczctt id6t3v: 

Becsii lt osszes koltscg 2020-2029 cvre: 381 620 

F Ellatas!rt fclclds I VlziMzmu ontos-
n . Onkormftnyzat I eii:H:\sCrt objcktum 

so~·r:~u fclell:is8k nevCben cljftr6 csoport· 
Onkorml\nyzat"' bontas 

Hely 

:;:~:;;~}\~ '}~~ :f-~1; 
VCrtesacsaKOzsCg v. 
Onkonn~nyLata* SzennyvizelvezctCs 

VCrtcsacsaKOzsCg v. 
Onkonnii_D)'Jfl_ta • 

S~:ennyvfzclvc~:etCs 

VCrtcsncsa KOzsCg v. 
bnkonn:i.!!Y_La\a • 

Szennyvi7.clvezetCs 

VC11csacso.KOzsCg v. 6nkonmlnyzatn• S7.cnnyvfzclve?.etCs 

W11esacsaKOzsCg 
V, 

Onkorm~ata• 
S;::ennyvizdvezctt.~ 

VCrtesncsa KOzsCg v. 
6nkonml.nyzata• SzennyvizelvczctCs 

VCT1csncsaKOz.sCg v. 
6nkmma!_l_yzata' 

SzennyvizelvezetCs 

VC11csacsaKOz.sCg v. 
Onkonml.nyzata• Szennyvizelvczctes 

VCrtcsacsa KOzsCg 
V.l c Onkonn~_l!Y!_ata• Szcnnyvizclvc?.etes 

10 
VCrtcsacs:~KOzsCg 

V. 
6nkom16nyzata"' Szennyvlzclvt.>zctCs 

II 
VC11esacsaKOzsCg v. I c I iii 
Onkonm\~fa• 

Szennyvizelvezctes 

12 
VCrtesacsa KOzsCg v. 
Onkonn<l.nyzata• SzennyvizelvezetCs 

13 
VCrtcsacsaKOzsCg 

V. I c 6nkorrn:i~yz~ta• SzcnnyvizclvczctCs 

14 
VCJ1csacsaKOzsCg v. 
6nkormAnyzata • 

SzennyvizelvczetCs 

IS 
VC11esacsa KOzsCg 

V. I c I iii 
6nkormAnyz.11a* 

SzcnnyvizelvczctCs 

16 
VCrtesacsa KOzseg 

VI. 
6nkorm3_J!m1a• 

Szennyviztisztltlis 

17 
VCrtesacsa KOzsCg 

VI. a Onkom1J\~1ta• Szennyviztisztit<is 

18 
VCrtcsacsa KOzsCg 

VI. a 6nkormflnyzata• Szcnnyvlztisztit~s 

19 
VCrtesacsa KOzsCg 

VI. a 
OnkonnOnyzata• Szennyviztisztitiis 

20 
V C11esacsa KOzsCg 

VI. 
6nkonnfl.!!l¥lta• 

Szennyviztisztit<is 

21 
VCrtesacsa KOzsCg 

VI. ! a 
6nkomltlnyzata• Szennyviztisztitils 

22 
V Crtesacsa KOzsCg 

VI. 
6nkonna~ta• Szennyviztiszlitiis 

23 
VCrtesacsa KOzsCg 

VI. a 6nkorm~nyzata • Szennyvlzlisztlt<is 

24 V Crtesacsa KOzsCg 
VI. a 6nkorm;\~a• Szcnnyviztisztil<\s 

25 
V Crtesacsa KOzsCg 

VI. a I iii 6nkom1BnV7.atn• Sr.cnnyvlztiS7.tlt:ls 

hosszl• 

l\·tegncvezCs 

Gravitki6s szennyvfzcsaloma gcrincvezettkeinek feltijilflsa 

Gr.wiMci6s szcnnyvfzcsatomil bekOt6vc7.ctCkeinck fc!Ujftii~n 

Grnvit<ici6s szennyvizcsatomn bcton milt<irgyainak fe!Ujit<isa 

Gravitki6s szennyvlzcsatoma fcdl:~pjainak p6t1i'\sa 

KCnyszcrolramoltnt<isl' szcnnyvizvczctCk gcrincvczetCkeinek fcli1ji1:isa 

KCnyszcr.iramoltat<isU szcnnyvizvezctCk szerelvCnycinck fe!Ujitil.sa 

KCnyszcr.iramoltnt;\sU szennyvizvezctCk ~zcrelvCnycinck p6tlllsa 

SzcnnyvizatcmeiOk tpiilct, CpltmCnyeinek tCittiit~S;'I 

Szennyviz<itemelOk gCp, berendezCscinck fchijitcisn 

Szcnnyvizdtcme10k g!!p, bercndezCscinck p6tl3sn 

S1.cnnyvizdtcmcl6k irfinyit<istcchnik;\j~n~k. energiaell~l!isi\nok fc1Ujiti\st1 

H<lzi szennyviziltemeliik mUtlirgy fe!Ujit<isa 

1-Mzi szennyvfz~tcmeliik gCp, bcrcndezCscinck fc!Ujittiso 

Hflzi szennyviuiteme\Ok gCp, bcrendczCscinck pOtltisn 

Hhi szcnnyv!zAtcmcldk ir<inyillistechnikiljtinak, ener&riaell<itils<in<lk 
fcJUjittisa 

Szennyviztiszt(t6 telep Cpillet, CpitmCnyeinck feJUjitilsn 

Szcnnyviztisztit6 telcp gCp, berendezeseinek fe!Ujitcisa (ICsfUv6) 

Szennyviztisztit6 tclep gCp, bcrcndczCscinck fc\Ujlt6sa (nks) 

Szennyvfztisztit6 tclep gCp, bcrcndezCseinck fchijittisa (prc!s) 

Szcnnyvi?.tisztlt6 tclep gCp, berendczc!seinek fchijltiisa (szivattyli, kcvcrO, 
cgyCb) 

SzcnnyviztintitOtelcp ytp, berendezCseinek pOtl~sa (ICgfUv6) 

Szcnnyviztisztit6 tclep gCp, bcrcndezeseinek p6tlasa (rUes) 

Szennyviz1isztlt6 tclcp gCp, bcrendezCseinek p6thisa (prCs) 

Srennyviztisztit6tclep gCp, berendeztseinek p6tl6sa (szivattyU, kcvcrii, 
Ct,')'Cb) 

S7.cnnyvfztis7.tit6 tclcp ir.inyitiistechnikiljiinak, enC!rgiaell:itiis;'inak 
fellijitdsa 

(.) 

tl 
;;: 
z 
"' ~ 

840 

27 

27 

1199 

1199 

I 199 

1199 

(.) 
·OJ nccsUlt k61tsCg 
"' ;.. 
(.) 
OJ Fellljfl:ls/ P6118s ~ 

·OJ 
Pen1.0gyi lltemcds t;: 

'"' (eFt) 
;;: 2020-2029 

Fcllij lt.tis 
--

db 0 Fell'1jittis 

db 0 Fcll1jitds 

db 0 P6tl:is 

12 600 Felltjit:'ts 

db 3 800 FciUjitas 

db 7 600 POthls 

db 18 400 Fc!Ujit:'!S 

db 3 400 Fellijitns 

db 6 800 P6t!Us 

db 6 000 Feli1jit:ls 

db 35 970 FelUjittis 

db 59 950 Fc!Ujitas 

db 119 900 P6thls 

db 59 950 FclUjit:ls 

db 6 000 Fc!Ujitlis 

db 4 500 Fe!Ujit<\s 

db 2 250 FeiUjftas 

db 2 000 Fc!Ujrt<is 

db 3500 Fellljitl\s 

db 9 000 P6tl:is 

db 4 500 P6tl:\s 

db 4 000 P6tl:is 

db 7 000 P6tltis 

db 4 500 Fchljftds 

Fchijilfts Cs pOtllis UtcmczCsc a tcrvczCsi idi:iszflk Cvei szcrint 

2020 2021 2022 2023 202. 2025 2026 2027 2028 2029 



i 
f'tJtJIVIl\ ··•Jir Ml1:!-'<l Onlo><"'h)U10~ 
VI<• h CiUOl'OI"'. 1.aro~~rt.<o M'I>M6 Rl<l"''la)Cin.,lt 
8000S•II<r•ft\ l,.·h, KhiiJ>.Otl·l~ 
Ttl,lll).~JUOO, l'u:(U).JI$.~?1 

O:r.emeltet~s formllj11: D~rllzeme l tet~.s 

V£zikH7.mil rendu.er megncvcz~sc: lnl, Vt!rtcslltSII, Vt!rtcsboglAr, Botlmt!r S7.cnnyvf1:dvczct~s t!s lisztit~s-SZV 

Vlzik0zmiircndszcrk6d: 21-01750-1-003-00-0 1 

GordillO Fejlesztesi Terv I. litem (2015) 
Beruhazasi terv 

Tervct bcnylljt6 szcrvezt:!l megncvezl:sc: Vt!rte5acs11 kHz.st!2 Unkorml'm}'%111n clh\1:\s~rt !'elcliisllk kCnv•sc/iije 
Vlzikilzmii szolc::\1tnt6 megncvcze~c: FcjCrvU: Zrt 
VizikOzmii-nolgli ltathi :lgnznt mcgncvczCsc: Kl)zmUvcs ncnnyv[zc\vczctt!s t!s -tintfh\s 
VCicmCnyciiCrCst mcgfog~lmazci Crintctt fCI mcgncve:r.Cse: 
TcrvczcttidOtAv: rHvid 

TtrvtiCU ~Ht rornb: 
Tm:ntll kl:ills~g: 
TMr1AI~k, bl~ny: 

Fontos· 
dgl 

sorrend 

Ell~t!lst!rt fdtl6r 
dnkormlln)'ZJitl 

cJIAIAr~rt frlri~J11k 

ncv~bcn dj~r6 

OnkormJinytnt• 

'" 1900 tFI 
·1900 tfl 

VllilciizmU 
objektutn 
C10p0r1· 

bonth 

D~rl eti dlj/ AIIAmi t ~mogatis·Onkorm~nyznti fomh!Egytb 

Uely MtltlltVI'llJ 

lt~$>i2.'.~:~i':*:;~..:~L~.:..\'!l·!Nn\k":::r~~&.~!:iW$1U'>{[oii!4¥.i>i:>.~~:r*''!?":j.'i~:ii~f,Jdl~~~liik\~.~~~~.:.i~' 

6~~;;~::a%~~~ I VI I l I i [ V~crmn ncnnyvlzulcp I Leveg6ztet6 nlroence, lC\•cgllztetO C'letnek em~je. biil'ltb:e 

10 

F6bbmlin•klpA r~mltcrek 

(NA,fm,db) 

4xl4 db lc\oeg~r.tetO clern 

M 

1997.•!\·ILVII. 

Ktllu~gh l ku1Aci6 Nn~ilgyiUttmC"tfJrft I Pfn:tllgylfordr 
Tlirvfny•bpj~n I \'izjogllttrrltfs 
vlzJoglltt~sltfsi cngtdt!ly 
cncdl'l kHtrlts 

BrruhAds Bhlrtldlj/,\. II Rmi 

·F< I 
I 

tllmogntllr· I R<Od<lk~lmiiU 
I "' I .,,. 2015 dnkorm, nytAII lgrnil'o'cm M ecnrntse 

ISsnrg fornbfforrAshi6ny/ foly~rnntbAn 

E lb 
5?.rd!t~~=. ~;,;.;;;r:$::l':#imm;; ·~;~~ro( ::"'.t:$',.,>. ·, .~· ~iW!>!:~"*·':~,.fML ~a·." ··lliiilo."'.:'Jk/~ 

db I 900 1900 FeiUjitis B6-1etidlj N= 

Frj lrnth nuhuki indokldu 

1\ szcMY''izt:SZt itO tdep mcsfeldti oxi1:in dJAtlo.s.l miMI 
Sl i!k$t!I.CS 

Rtruh~l.h iJt~lllr1iJ~ Attn·rztsi 
idilnnkhdsnrlnt 

ntv 
20 15 1 2~::vn 1201~:}" 1 20!:,."' 

;~, .i!:n:~::·~,~~, ,;.:?.< 



~ 
FEJtRYfZ Fej~r Mcgyt!i Onkorm,nyza cok 
Vfz-1!5 Cst~tornamU Z~rtk0r6cn MGMdO RCszv~nytRrsnsRg 

8000 SzCkcsfchCrvRr, KirA1ysor J-1!1. 
Tel: (22)-535-800, FM: (22)·315-598 
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ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
7. napirendi pontjahoz 

Napirend: KEOP-20144-4.10.0/N napelemes palyazati lehetosegrol tajekoztat6 

El6te1jeszt6: Sztanyi Istvan polgarmester 
El6te1jesztest keszitette: Farkas-Bozsik Annamaria 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Az Uj Szechenyi Terv Komyezet es Energia Operativ Programjtmak (KEOP) kereten beliil keriilt 
meghirdetesre a KEOP -20014-4.10.0/N ,Fotovoltaikus rendszerek kialakit<isa" cimi.i palyazat. A 
palyazat kiemelt kormanyzati es uni6s tamogatast elvez, es celja a meglijul6 energia ezen beliil pedig a 
napenergia hasznositasan alapul6 villamos energia eloallitasat es felhasznalasat lehetove tevo 
technol6giai beruhazasok koltsegeinek finanszirozasa. 
A palyazatra kizar6lag helyi onkormanyzatok, illetve azok koltsegvetesi szervei palyazhatnak, az 
orszag egesz teriileterol, kiveve Budapest, es Pest megye. A palyazati leiras nagyon j6 lehetoseget 
kina!, mivel az elnyerheto, vissza nem teritendo tamogatas intenzitasa 100%. Tehat a projekt 
megval6sitast egy az egyben uni6s forrasb6llehet teljesiteni. 
Az igenyleheto osszeg 20-50 milli6 Ft kozotti lehet. 
Az alabbi tevekenysegekre lehet palyazni: 

50kVA csatlakozasi teljesitmeny alatti (HMKE mereti.i), h316zatra csatlakoztathat6 napelemes 
rendszer kialakitasa sajat villamos energia-igeny reszbeni vagy teljes kielegitese celjab61, 
50kVA teljesitmeny alatti (HMKR mereti.i) sziget iizemi.i napelemes rendszer kialakitasa sajat 
villamos energia- igeny reszbeni vagy teljes kozvetlen kielegitese celjab61. 

A fent megnevezett tevekenysegek kereten beliil minden elszamolhat6, ami a projekt 
megval6sitasahoz kapcsol6dik. 

A palyazat benyujtasanak idoszaka: 2014.augusztus 21- 2014. augusztus 30. Azonban a palyazati 
keretosszeg kimeriilese eseten a palyazat a benylijtasi idoszak vege elott felfiiggesztesre keriilhet. 

A fentiek ismereteben V ertesboglar Kozseg vonatkozasaban 3 epiiletre lehetne beadni a palyazatot 
amelyek a kovetkezok: 

iskola epiilete; 
orvosi rendelo epiilete; 
mi.ivelodesi haz epiilete. 

Mind a harom epiilet vonatkozasaban celszeri.i lenne a palyazat benylijtasa, hiszen ezzel nagyban 
lehetne csokkenteni a villamos energia felhasznalast, es ezzel egyiitt a koltsegeket is. 

Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a fent leirtak alapjan dontson az eloterjesztessel 
kapcsolatosan. 



V e1iesboglar Kozseg Kepviselo-testtiletenek 
... ... ./20 14. (VIII. ) hatarozata 

KEOP-20144-4.10.0/N napelemes palyazati lehetosegrol tajekoztat6 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testtilete ugy hatarozott, hogy a KEOP-20 14-
4.10.0/N , Foltovoltaikus rendszerek kialakitasa" cimu palyazatot az eloterjesztesben szereplo 
rnindharom epulet vonatkozasaban benylijtja/ az iskola eptiletenek vonatkozasaban nylijtja be/ az orvosi 
rendelo eptiletenek vonatkozasaban nylijtja be/ a muvelodesi haz eptiletenek vonatkozasaban nylijtja be. 

Felelos: ........... . . .. . 
Hatarido: .. ... . . .... . . 
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ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
8. napirendi pontjahoz 

Napirend: Csakvari Onkormanyzati Tarsulas miikodeserol beszamol6 

E!IJterjeszto: polgcirmester 
E/oteJjesztest keszitette: dr.Filler Lcisz/6 irodavezeto 

Tisztelt Kepviselo-testulet! 

A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas 2012.december 17-en kezdte meg mi.ikodeset. 9 telepliles alkotja: 
Bodmer 
v ertesboglar 
Szar 
Ujbarok 
Csakvar 
Zamoly 
Gant 
Csakbereny 
Patka. 

A tarsulas elnoke Csakvar polgarmestere, alelnoke Csakbereny polgarmestere. A Penzligyi Bizottsag 
elnoke Zamoly polgarmestere, tagjai Bodmer es Patka polgarmesterei. 

A tarsulast ket okb61 volt celszeri.\ letrehozni: 
Meglevo tarsulasainkat az uj onkormanyzati torveny ertelmeben at kellett alakitani 
2013.jlinius 30-ig jogi szemelyisegi.\ tarsulassa. Ez azt jelenti, hogy minden tarsulasra klilon
klilon kell letrehozni tarsulasi tanacsot, klilon tarsulasi megallapodas szabalyozza egyedileg a 
szerzodesi felteteleket stb. Adminisztraci6 szempontjab61 mar 4-5 tarsulas eseten is 
atlathatatlan helyzetet teremt - a tarsulas kozpontjaban es a tarsult onkormanyzatoknal 
egyarant - a tarsulasok klilon-klilon kezelese. 
Csakvar kozponti szerepenek megerositese erdekeben is indokolt volt egy nagy, csakvari 
kozpontu tarsulas letrehozasa, amely nemcsak a varossa valas uj feltetelenek teljesitesehez 
segitette hozza telepulesUnket, hanem lehetove tette a legalabb havi szinti.\ folyamatos 
parbeszedet a komyekbeli teleplilesek elso szamu vezetoi kozott. Sokkal nagyobb lehetosege 
van tehat egy tersegi strategia kialakitasanak, a tarsulas altai kepviselt nagyobb lakossagszam 
es kozigazgatasi teriilet reven uj lehetosegek nyilnak meg palyazatokban, illetve ujabb 
tarsulasok meretgazdasagossagi szempontok alapjan torteno kialakitasaban. 

A tarsulas altai felvett tevekenysegi korok es az ezekkel kapcsolatos fObb informaci6k: 

Belso ellenorzes: 
A kotelezo onkormanyzati feladatot a tarsult tagok koziil Bodmer, Csakvar, Gant, Patka, Szar, 
Ujbarok, v ertesboglar es Zamoly teleplilesek latjak el. A szerzOdott partnert versenyeztetes utjan 
valasztottuk ki. A belso ellenor a 2013. evben elfogadott belso ellenori terv alapjan Bodmer, 



Csakvar,Gimt, Patka, Szar,V ertesboglar es Zamoly telepuleseken folytatott vizsgalatot. A bel so 
ellenori jelentesek elkeszl.iltek, a teljesites igazolasa megto1ient. Az ellenori jelentesek alapjan 
elkeszl.ilt intezkedesi tervek vegrehajtasa folyamatos. 

Ebrendeszet: 
Csakvar, Csakbereny, Patka, Ujbarok es Zamoly kozos feladatellatasa. A csoportos megrendeles 
egyertelmu kedvezmenyt jelent az egyedi havidijhoz kepest. Szerzodott partneriink az Alpha Vet Kft. 

Szociillis tarsulas: 
A nappali ellatas, hazi segitsegnylijtas, csaladsegites, valamint a Gondozasi Kozpont es Idosek 
Otthona mint intezmeny atadas-atvetele mellett a V ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati 
Tarsulast61 atkeriilot a falugondnoki szolgillat A falugondnoki szolgillat aut6buszat- mivel pillyazaton 
elnyert, feladattal terhelt eszkoz - a V ertes TKOT teritesmentesen atadta a CSOT reszere a 
feladatellatashoz. A falugondnoki szolgillat tenylegesen 2013. decemberetol mukodik. 
A tarsulasi megallapodas a telepl.iles uzemeltetesi feladatok kozott tartalmazza a falu-es tanyagondnoki 
szolgillat ellatasat Bodmer es Ujbarok telepulesen, tovabbil a v ertes Tobbcelu Kistersegi 
Onkormanyzati Tarsulast61 atvett kozossegi aut6busz uzemben tartasa . 
. A falugondnoki tevekenyseget egy szemely, Dobai Karoly latja el, aki falugondnoki 
szakkepzettseggel rendelkezik. 
A feladatait onall6an vegzi, ennek kereteben kozossegi es szocialis informaci6kat szolgilltat, 
szakorvosi rendelesre, szurovizsgalatra szallitja a lakosokat, gy6gyszereket villt ki, 6vodaba, iskolaba 
szallitja a gyermekeket, tovabbil kozossegi rendezvenyekre, sportesemenyekre torteno szallitast is 
vegez eseti szerzodes alapjan. 
A szemelyszallitasi feladatokat az LNR-687 frsz-u Rakos-Iveco tipusu 17+ 1 fO szallitasara alkalmas 
aut6busszallatja el, ,D" kateg6riara ervenyes vezetoi engedellyel rendelkezik. 
Az aut6busz menetrend szerint kozlekedik reggel 06.05-tol 17. 6nhg Csakvar-M6ricmajor, Csakvar
V ertesboglar, illetve V ertesboglar-Bodmer, Bodmer-Szar-Ujbarok- Csakvar viszonylatban. 

A feladatellatasra jellemzo, hogy tulnyom6 tobbsegeben az aut6busz ,telt" uzemm6dban kozlekedik. 
2013. decembereben 2517, 2014. januarjaban 3063, februarban 3088, marciusban pedig 3381 km-t 
kozlekedett az aut6busz. 

A Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal ertesitese szerint 2014. aprilis 28-an ellenorzi a 
falugondnoki szolgalat tevekenysegenek szabillyszeruseget. 

Orvosi ugyelet: 
Jelenleg kozos feladatellatas kereteben negy onkormanyzat szerzodeses kapcsolataval latjuk el, 
Csakvar kozponttal, a CSOT keretein kiviil. Az orvosi ugyelet tovabbi fenntartasa jelenleg harom 
orvos bevonasaval tortenik, fenntarthat6saga ezzel a letszammal kerdesesse villt. Tovabbi haziorvos 
ugyeletbe vonasara targyalasok folynak. 

v edonoi szolgalat: 
Resztvevo onkormanyzatok: Bodmer, Csakbereny, V ertesboglar, Csakvar. 
Mukodese 2013. julius 1-jetol a CSOT keretebe lett athelyezve, valtozatlan feltetelekkel. 
A vedonoi szolgillat helyettesitessel, de megfeleloen mukodik. 

Konyvtari feladatellatas: 
A Vorosmarty Mihaly Megyei Konyvtar mozg6konyvtarat uzemeltetve valamennyi tarsult telepl.ilest 
ellatja. 

Kozmuvelodesi feladatok szervezese: 
Folyamatosan szervezes alatt all, kolcsonos egyiittmukodes es tajekoztatas alapjan. Elsosorban kozos 
kulturalis programok szervezesevel val6sul meg, tovabbi lehetosegeket rejt magaban. 



Kbzbs munkaprogramok szervezese: 
Elsosorban a telepiilesfejlesztesi feladatokkal egyiitt ertelmezheto, egy-egy adott, celzott munkara 
palyazhat6 kozmunka-celprogramban tb1ieno tarsulasi reszvetelre vonatkozik. 

Idegenforgalmi egyllttmi.ikodes: 

Igeny szerinti feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget egyes 
testvertelepiilesek kolcsonos megismerese reven. 

Kozbiztonsagi feladatellatas : 
Opciona!is feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget, ide ertve a 
terfigyelo kamerak telepiteset, az erre iranyul6 pa!yazatok osszefogasat. 

Szabadidos es sporttevekenyseg: 
A meglijult csakvari szabadidokozpont igenybevetelevel kozos rendezvenyek szervezhetoseget 
jelenti. 

Telepiilesiizemeltetesi feladatok: 
Opcionalis feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget. (Az 
elkovetkezokben leirt MVH pa!yazat alta! elnyerheto nagy teljesitmenyii gep tobbek kozott 
telepiilesiizemeltetesi feladatokat szolgalna.) 

Meretgazdasagossagi szempontb61 elonyos szerzodesek lehetosegeinek keresese: 
Elsosorban palyazatir6kkal, konyvvizsga!6kkal, iigyvedekkel vagy telepiilesmemokokkel torteno 
szerzodeskotes tekinteteben elonyos alkupozici6 a nagyobb lakossagszammal, tobb telepiilessel 
torteno szerzOdeskotes. Erre vonatkoz6an egyelore nem tortent lepes, a jovo feladata ennek a 
lehetosegnek a kiaknazasa. 

A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas munkaszervezeti feladatait a Csakvari Kozos Onkormanyzati 
Hivatallatja el. A munkaszervezeti feladatokat jelenleg tevolegesen a jegyzo es a polgarmester, illetve 
2014. januarjat61 az onkormanyzati es tarsulasi irodavezetolatja el. 
A munkaszervezet nemcsak az adrninisztraci6s , hanem a pa!yazatirasi es palyazatfigyelesi 
feladatokat is ellatja a pa!yazatir6 munkatars segitsegevel, ezen kiviil figyelemmel kiseri a 
jogszabalyvaltozasokat is. 
Tobb pa!yazaton torteno indulas tekinteteben dontott a tarsulasi tanacs: 

Leader pa!yazatot nylijtottunk be nagyertekii munkagepek beszerzesere, 
kozos rendezveny szervezesere: tarsulas fOzoverseny a Mihaly-napi Lovas- es 
Pasztortalalkoz6n 
a kultura!is es termeszeti orokseg megorzese es meglijitasa, videki kultura!is es termeszeti 
orokseg megorzese cimii pa!yazat kidolgozas alatt all, keressiik a kapcsol6dasi lehetosegeket. 

Kerem beszamol6m szives elfogadasat. 

Vertesboglar, 2014. majus 16. 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 
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BEVEZETO GONDOLAT 

,A kultura minden alkot6tevekenyseg 

osszegzo ereje: az emberi ertelem 

tarsadalmi hasznosltasa." 

I Gabriel Garcia Marquez/ 



BESZAMOLO A 2013/2014. KOZOTTI IDOSZAKBAN 
, , , 

VEGZETTMUNKAROL 

A Muvelodesi Haz mukodese 

Munkankat 2053878285 azonosft6 szamu IKSZT -kent a 112/2009 (VIII.29.) 

FVM rendelet elvarasai, az AMK intezmenyvezetojenek utasftasai, az SZMSZ, a 

Hazirend, valamint a lakossag igenyeire val6 tekintettel alapjan pr6baltuk 

megszervezni. 

A Muvelodesi Haz jellemzoi: 

Nyitvataras: 

Hetfo: 14-20 

Kedd : 14-20 

Szerda: 11-20 

Csutortok: 11-18 

Pentek: 14-20 

Szombat: 16-20 

Vasarnap: 16-18 

A nyitvatartasi idorol a 112/2009 (VIII.29.) FVM rendelet 7 §. (6.) bekezdese 

rendel kezi k: 

(6)12 Az Ugyfel ki:iteles az Uzemeltetesi ki:itelezettseg ideje alatt a nyitvatartasi idot 
meghirdetni es kifUggeszteni. A nyitva tartasnak legalabb az alabbiak szerint, a ki:izi:issegi 
kezdemenyezesekhez illeszkedve kell megvalosulnia: 

a) a het 5 napjan, amelybol legalabb 1 napnak szabadnapra vagy munkaszUneti napra kell 
esnie; 

b) napi 6 araban, amelynek magaban kell foglalnia a 16.00-18.00 ora ki:izi:itti idoszakot, 
valamint havonta legalabb egy alkalommal a 18.00-21.00 ora ki:izi:itti idoszakot is; 

c) az IKSZT nyitvatartasi ideje nem lehet ri:ividebb az Ugyfel altai a tamogatasi 
kerelemben vallalt nyitvatartasi idonel, azonban az Ugyfel Unnepnapokon a vallalt, vagy 
meghirdetett nyitva tartast61 elterhet. 



Allando es alkalmi programok egyarant jellemz6ek, amelyeket egyfel61 szinten a 

112/2009 (VIII.29.) FVM rendelet szabalyoz, masfel61 a helyi szokasok es 

igenyek. 

Alland6 programok a kovetkezok: 
Hetfon: enekkar Mohl Eva vezetesevel, aerobik, havi egyszer polgargyules. 
Kedden: havonta nyugdljas ima ora Ambrozy Tamas plebanossal 
Szerdan: evkozben logopedia Wurezinger Doraval, ping-pong, aerobik 
Csutortokon: evkozben gyogytestneveles Pruzsina Attilaval, joga Nodi Edinaval 
Penteken: mazsorett Jokai Erikaval, ifjusagi Iovas torna Franko Balazzsal, 
aerobik, kethetente zenes hittan gyerekeknek Ambrozi Tamas plebanossal, 
januar ota nemet nyelvtanfolyam a Csakvarrol erkez6 Magasine Kudlik Monikaval 
Szombaton: Ifjusagi Iovas torna, Ifjusagi svab tone Bauer Terikevel, feln6tt 
svab tone szinten vele 

Het minden napjan folyamatos az internetezes lehet6sege, omit f6kent a 
gyermekek hasznalnak ki, de a falubeliek is be-be kapesolodnak. Ezen fell.il 
folyamatos az asztal es padkiadas, valamint fenymasolassal, nyomtatassal, 
szkennelessel, faxolassal es egyeb teehnikai segltseggel allunk a falubeliek 
rendelkezesere . 

Alkalmankent hetf6nkent a falugazdasz tart fogadoorcit, 2013-ota Puszta Rita. 
Ehhez hasonloan 2013-ota az Euro Eeo szaktanaesadoi esoporttol Leibinger Rita 
tartott fogadonapokat, megbeszeles szerint. 

A Vertes-Gereese leader esoporttal is kapesolatban vagyunk, negyed-fel evente 
6k is tartanak itt beszamolokat es fogadonapot. 

Negyedevente veradas van a Magyar Voroskereszt helyi aktivistaival, de 
rendszeres az eb-oltas is. 

A Konyvtar Leitgib Marika vezetesevel heti harom alkalommal all nyitva az 
erdekl6d6k el6tt, ezen klvl.il az iskolasoknak egesz heten van lehet6seguk a 
konyvtar lcitogatasara, de a feln6tt erdekl6d6ket is kiszolgaljuk. 
Valamint harom havonta avis konyvtart tartunk. 



2013.07.01.-1014.06.30.-ig programok a Muvelodesi Hazban: 

program megnevezese alkalmak szama az adott idoszakban resztvev61< szama osszesen 

aerobic 123 701 
mazsorett 43 455 

jog a 42 172 

enekkar 31 270 

kempo 22 37 
ifi Iovas torna 76 621 

ovis konyvtor 5 134 

film klub 7 42 

tone ora 15 37 

ifi tone 20 135 

felnott tone 25 237 

baba-mama klub 3 17 

ifi klub 5 46 
nyugdfjas klub 7 44 

jcitszohoz 2 19 
hittan 12 155 

web szerk.tanf. 3 8 

ping-pong 22 80 
jcitek-deluton 1 6 
eletmod klub 3 20 

nemet nyelvtanf. 15 74 

kresz 11 80 
nemzetisegi ossztonc 3 56 
nagycsalados 1 4 

falugazdosz 8 14 

Euro-ecoszaktanocsados 3 6 
verados 4 102 

MNVH eloados 1 7 
Csamborgo koncert 2 134 fo kb. 

Fold oroja 1 64 fo kb. 

Ovis husvet 1 30 fo kb. 

Moser Zolton kiollftos 1 21 

Szeretlek Magyarorszog 2 78 fo kb. 
Vertes-Gerecse tojek. 1 14 

Rud tone bemutato 1 7 



Programok, amikben a Muvel6desi Haz kozremukodott , vagy a helyszfnt 
biztosftotta: 

Heimatonne Capelle k. 1 120f6 kb. 
Tanchaz 2 55 
Verses pr6zamond6 v. 1 60 f6 kb. 
Drasztikusok koncert 1 60 f6 kb. 
Nemzeti unnep 2 100 f6 kb. 
Ovis Marton nap 1 50 f6 kb. 
Marton nap 1 120 f6 kb. 
Bormustra 1 20 
Feln6tt farsang 1 96 f6 kb. 
Ovis farsang 1 80 f6 kb. 
farsangi keszul6desek 4 15 f6 
jubileumi keszl.il6des 1 15 
Tollfosztas 1 73 f6 
Iskolas farsang 1 120 f6 kb. 
Hazibajnoksag 1 60 f6 kb. 
Ovis ballagas 1 80 f6 kb. 
Tatai zenekar vendegfog. 1 50 f6 kb. 

Teremkiadasokb61 befolyt bevetel az adott id6szakban osszesen: 264 ezer FT 

Ebben az evben meg ket kiallftast tervezunk, ha sikerul minden feltetelt 
osszehozni I ez meg szervezes alatt van. 

Szervezes alatt vannak a kozeljov6re vonatkozolag meg: 
- gy6gytorna a Csakvarr61 erkez6 Galambos Gyongyivel, 
- nyarra jatsz6haz, 
- ujabb KRESZ tanfolyam 
- szfnhazlcitogatas, akar berletes formaban is, ha az erdekl6des eleg nagy lesz 

A nyugdfjas klub fellendftese is celjaink kozott szerepel , bar ezt a korosztalyt a 
legnehezebb megsz61ftani es meginvitalni . 

Teremkiadasok keresked6hazaknak, Iotas es hallasvizsgalatra, szl.iletesnapra, 
eskuv6re, nevad6ra, keresztelore, halotti torra, diszk6nak, szilveszterre, vagy 
eppen a helyi civil csoportoknak (tuzolt6k, nagycsaladosok ... ), ezen kfvul 
logopediara, gy6gytestnevelesre, a testuleti Lilesre vagy a Csakvar Vertesalja 



Vadasz Tarsasagnak, szuloi ertekezletnek, szuloi testuleti ulesre, M TB 
megbeszelesre, tabori megbeszelesre ... egesz evben folyamatosak. 

Kotelezettsegekbol fakad6an tovabbra is folyamatos a feleves programtervek 
keszftese a NAKVI fele, szinten nekik negyedeves beszamol6k keszftese a 
meghatarozott programokr61, fenykepekkel, jelenleti fvekkel, programlefrasokkal. 

Az adatszolgaltatas, mely a 288/2009.(XII./15) Korm.rendelet alapjan kotelezo, 
megtortent a 2013. evben folytatott kozmuvelodesi tevekenysegekrol. 

A kornyezettudatossag szellemeben kulon gyujtjuk a papfrt, omit a gyermekek 
reszere Otadunk papfrgyujtes alkalmaval. A pet palackokat is gyujtjuk es a 
faluban kihelyezett tarol6ba visszuk el. J6 lenne egy komposztal6t letre hozni az 
udvar legfelreesobb reszen, hogy ezzel is kornyezettudatosabban tudjunk 
mukodni, mivel nagyobb rendezvenyek alkalmaval eleg sok etel maradekot kell a 
kukakba elhelyeznunk. 

Gondot jelent az elhasznalt nyomtat6 es fenymasol6 patronok es altalaban a 
veszelyes hulladek elhelyezese. 

Tovabbi gond, hogy a Muvelodesi Haz folyamatos hasznalata (ami egyebkent, 
onmagaban nagyon j6 dolog) ellenorizhetetlen a muvelodesszervezok szamara. 
Gondot okoz tovabba, hogy sokan nem tartjak be a nyitva tartasi idot es azon tul 
kfvanjak igenybe venni a szolgaltatasokat. Az is gondot okoz esetenkent, hogy 
nem egyeztetnek a muvelodesszervezokkel elore a tervezett programr61, es fgy 
nem lehet egymashoz harmonizalni a programokat. Emellett a riaszt6 k6djai a 
faluban nagyon elter jedtek, javasolnam a k6d-valtoztatast. 

Terveink kozott szerepel a Muvelodesi Haz karbantartasa, festese, a rossz 
nyflaszar6 megjavfttatasa, buzelzar6 megjavfttatasa a mosd6ban. 

A zasz16 elkeszult, megvarrattuk, kitenni azonban a Lobog6zas Szabalyai alapjan 
nem tudjuk, mert nines tart6 rud tovabbra sem. 

Ami erdeklodes hianyaban elmaradt : 
angol nyelvtanfolyam; Euro Eco szaktanacsadas; parnacsata; internet klub; olvas6 
klub; eloadas az Ogyfelkapu letesfteserol, hasznalatar61 es a Kormanyablak 
tevekenysegerol, mukodeserol; sorbemutat6val egybekotott film vetftes; 
gyekenyfonas; 



Ami szinten akadozik, de amivel meg pr6balkozunk: 
eletm6d klub, nyugdljas klub, filmklub; falugazdasz fogad66ra; nemet es magyar 

tanchaz, rud tone oktatas 

Nem val6sult meg egy nagyobb szabasu eloadas, az uj foldtorveny bemutatasar61, 
mert nem volt megfelelo mennyisegu szek (200 fore elegendo), a sorpadokat nem 

fogadtak el. 

Az Ikszt stcitusz miatt osszesen 5 evig meg kell felelni a MVH kovetelmenyeinek, 
a tovabbiakban is ez es a falu hagyomanyai es elvarasai lesznek a fobb 
szempontok a programok szervezeseben, a Muvelodesi Haz mukodeseben. 

Vertesboglar, 2014. junius 30. 

Vasi Virag 
muvelodesszervezo 



Napirend: 

El 6terjeszt6: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
10. napirendi pontjahoz 

2013. evi belso ellenorzesi jelentes es intezkedesi terv vegrehajtasanak elfogadasa 

polgarmester 
Eloterjesztest keszitette: . dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

Kissne Leviczky Eva belso ellenor 2013. evben elvegezte a Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
AMK altal mi.ikOdtetett konyha tevekenysegenek ellenorzeset. 
(Az ellenori jelentes az eloterjesztes mellekletet kepezi.) 

A T. Kepviselo-testiilet ennek alapjan a 97/2013. (XII.12.) sz. hatarozataval elfogadta a 2013. evi 
belso ellenorzesi feladattervet. 
A feladatterv az alabbiakat tartalmazza: 

1. El kell kesziteni az AMK es a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal kozotti 
munkamegosztast szabalyoz6 megallapodast, figyelembe veve a Csakvar, V ertesboglar, 
Bodmer telepiilesek kepviselo-testiiletei kozozott, a Hivatal fenntartasara iranyul6 
megallapodasban foglaltakat. 
A megallapodas elkeszitese folyamatban van, a munkamegosztas az eddig kialakultak szerint 
folytat6dik. A testiileti munka elokesziteset es lebonyolitasat, a hatarozatok vegrehajtasnak 
szervezeset a Hivatal vegzi. 

2. El kell kesziteni az Elelmezesi Szabalyzatot, amely tartalmazza az onkoltsegszamitas 
szabalyait, valamint a keszletnyilvantartas vegzesenek es ellenorzesenek rendjet is. 
Az Elelmezesi Szabalyzat elkesziilt, amely reszletesen tartalmazza a az onkoltsegszamitas 
szabalyait, valarnint a keszletnyilvantartas vegzesenek es ellenorzesenek rendjet is. 
Az AMK igazgat6ja alapos intezkedesi tervet keszitet erre vonatkoz6an, amely vegrehajtasra 
is keriilt. 

3. A konyhai tevekenyseghez kapcsol6d6, penziigyi, szamviteli elszamolasokhoz kapcsol6d6, a 
konyveles reszere a.tadand6 nyilvantartasok koret. AT. Kepviselo-testiilet a 70/2013. (IX.05.) 
szamu hatarozataval elfogadta a Penz- es Bankszarnla kezelesi Szabalyzatot, ez illetve 
az Elelmezesi Szabalyzat tartalmazza a nyilvantartasok koret. 

4. Az Elelmezesi Szabalyzatban szereplo nyomtatvanyok beszerzese es folyamatos vezetese 
megval6sult. 

5. A hazi segitsegnytijtasban reszesiilok reszere az ebedkihordas megval6sult. 

6. Az altalanos iskolas gyermekek konyhaba jutasanak megakadalyozasa nem atad6 ajt6 
kialakitasaval, de megval6sult. 



7. A konybai adminisztn\.ci6 egyszerubbe tetele a , Konybai raktarkeszlet kezelo program" 
megrendelesevel es telepitesevel megval6sult. Az elelmezesvezeto ennek segitsegevel teljes 
egeszeben kepes ellatni a szukseges adminisztraci6t, az adatokat napra keszen tarolja, azok 
bozzaferbetok es bannikor kinyomtatbat6k, igy ellenorizbetok. 

A fentiek alapjan megallapitbat6, bogy a Hivatal, az AMK vezetese es az intezmeny altal uzemeltett 
konyba vezetoje a belso ellenorzes megallapitasaiban leirt hianyossagokat p6tolta, a felhivasban 
foglaltaknak eleget tett, a szlikseges intezkedeseket megtette. 
Inditvanyozom, bogy a T. Kepviselo-testlilet a belso ellenorzes megallapitasai alapjan keszlilt 

intezkedesi terv vegrebajtasat fogadja el. 

Hahirozati javaslat: 
belso ellenorzesi intezkedesi terv vegrehajtasar6l 

V ertesboglar Kozseg Kepviselo-testulete a /2014. (IV. ) sz batarozataval a belso 
ellenori jelentes alapjan keszlilt intezkedesi terv vegrebajtasat, az annak nyoman tett intezkedeseket 
elfogadja. 

Felelos. Polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Vertesboglar, 2014. aprilis 11. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 



v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hiva tal@vertesboglar. fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
11. napirendi pontjahoz 

Napirend: Belteriileti utak fehijitasa 

EloteJjeszto: polgarmester 
Eloterjesztest keszitette: Peto Tamas iigyintezo 

Tisztelt KepviseiO-testiilet! 

A koltsegvetes a belteriileti utak felujitasara tartalmaz brutt6 egymilli6 forint tervezett kiadast. A 
munkak elvegzesehez elozetesen arajanlatok lettek bekerve, melynek celja a kivitelezoi koltsegek 
megismerese volt. 
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a koltsegkeret ismereteben a belteriileti utak felujitasanak 
helyet es az elvegzendo feladatokat meghatarozni sziveskedjen. 

v ertesboglar, 2014. augusztus 11. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. MI..) hatarozata 

belteriileti utak fehijitasar61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete a belteriileti utak felujitasat hatarozza el. A 
felujitas so ran a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utcakban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . munkalatokat kell 
elvegeztetni. A beerkezett arajanlatok ismereteben az onkormanyzat a ..................... .. .......... . 
vallalkoz6val vegezteti el az utfelujitasokat brutt6 ................... . . . ... . ... Ft ertekben. 
Felhatalmazza a polgarmestert az utfelujitasi munkak szerzOdesenek alairasara. 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: szerzodeskotesre 2014. 08. 31. 
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ONKORMANYZA T OSSZESEN I 76 838 000 76 838 000 

3. mell<!klet 

f 
; 

: 

' 

[ 



epites@csakvar.h u 

Felad6: 
Cimzett: 
ElkOidve: 
Targy: 

<titkarsag@csakvar.hu> 
<epites@csakvar.hu> 
2014. augusztus 6. 14:39 
Fw: Aszfalt 

----- Original Message -----
From: "sztanyi istvan" <ktkrekord(aiinvitcl.hu> 
To: "jegyo Jolika" <jegvzo(a{csakvar.hu>; <titkarsag(aksakvar.hu> 
Sent: Wednesday, August 06, 2014 2:15PM 
Subject: Fw: Aszfalt 

> 
>-----Original Messagef---- - ···· ··· · ·· ·· ·. 
> From: r"Kacsor Peter" {:seva.tradekft@citromail.hu> 
>To: <ktkrei<oi:ci(aiinvit~f.1ii:i> ---·-·- -·- - ·--------· -

>Sent: Ftiday, August 01, 2014 1:46PM 
> Subject: Aszfalt 
> 
> 
> 
> Meleg-aszfalt 
> Munkafo!yamatai 
> 1.Meglevo utak takarftasa portalanitasa 
> 2.Egyenletlen utak kiegyenlftese szintbehozatala 
> 3.Bitumenes ragaszt6 anyag permetezese 
> 4.Ac 11-es aszfalt bedolgozasa 2800ft-tol 3000ft-ig+ifa komplett 
> bedolgozassal 
> 
> 
> Katylizas 
> munkafolyamata: 
> 
> l.Katylik kivagasa kiszedese 
> 2.Katylik takaritasa portalanftasa 
> 3.Katylik bitumenes emulzi6locsol!1sa 
> 4.Kiszedett sittek elhordasa 
> 5.Katytik helyre allitasa 3800-tol 4200-ig+afa komplett bedolgozassal. 
> 
> Mart-aszfaltozas 
> Munkafolyamata: 
> l.Utak megtisztitasa takarftasa 
> 2.Egyenletlen utak kiegyenlitese szintbehozatala 
> 3Jv,-ati-aszfalt teritese behengerlese 
> 4.Bitumenes ragaszt6 anyag gepi permetezese 
> 5.0,4-es erdesitett ko gepi szonisa 
> 6.Mart- aszfalt komplett bedo1gozasa 5-8cm-igl400-1600 ft+ilfa 
> Az araink tatialmazzak az anyag es munkadijat! 
>A munk8latokra 5-ev garanciat biztositunk! 
> Nev: Kacsor Peter 
> Elerhetoseg:06/70-630-3823 
> Seva Trade kft 
> Cegtulajdonos:Balazs Peter 
> 

l. oldal, i:isszesen: I 

2014.08.11. 



1. o1dal, osszesen: 1 

epites@csakvar.hu 

Felad6: 
Cimzett: 
ElkUidve: 
MeiiE~klet: 

Targy: 

<titkarsag@csakvar.hu> 
<epites@csakvar. hu> 
2014. augusztus 6. 14:39 
Vertesboglar, kozseg i utak masolata.xls 
Fw: Vertesboglar 

----- Original Message----
From: sztC:myi istvan 
To: jegy6 Jolika; titkarsaq@csakvar.hu 
Sent: Wednesday, August 06, 2014 2:14PM 
Subject: Fw: Wrtesboglar 

----- Original Message ----
From: Szedelyi Aroad 
To: ktkrekord@invitel.hu 
Cc: borbely.sandor@vertesaszfalt.hu ; Gy6rik Csaba 
Sent: Tuesday, August 05, 2014 3:02PM 
Subject: Vertesboglar 

Tisztelt Sztanyi Ur! 

Csatolt melleklet szerint adjuk meg a kert felujitasi munkakra vonatkoz6, tajekoztat6 jellegu 
egysegarainkat. 

Konkret megrendeles eseten a felmert mennyisegek ismereteben ajanlatunk pontosfthat6! 

Tisztelettel: 

Szedelyi Arpad vallalkozas vezeto 

1r+36 30 9921531?, 
J.Vectesaszfa.tt_!(ft. -

2800 Tatabanya, Reti ut 174. fsz. 4 .. 
Tel.: +36 34 309 219 
Fax.: +36 34 305 336 

2014.08.11. 



Vertesboglar, kozsegi utak felujitasa 
( egysegarak ) 

Epltesi munkak Anyag Dlj 

Aszfalt kop6reteg keszitese 5 em vastagsagban AC 11 kop6 j . aszfalt gepi teritesevel, Megrendel6 altai 
munkahelyen deponalt, koltsegmentes murvab61, gepi terites epitesevel egyl.itt, kompletten 

1 m2 2 922 2 922 
970 970 

Aszfalt kop6reteg keszitese 4+1 em vastagsagban AC 11 kop6 j. aszfalt gepi teritesevel 
1 m2 3102 3102 

1 034 1 034 

Katyuzas atlag 4 em vastagsagban AC 11 kop6 j. aszfalt kezi terftesevel, meglev6 burkolat vagasaval, 
felesleges aszfalt bontasaval, tormelek elszallitasaval 

1 m2 3 056 3 056 
1 624 1 624 

Fenti egysegarak AFA nelki.il ertend6k! 

1. sz. melleklet 



Napirend: 

Vertesbogllir Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hiva tal@vertesboglar.fejer.hu www. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A Kepviselo-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
12. napirendi pontjahoz 

Preshaztulajdon rendezese 

Tisztelt Kepviselo-testiilet ! 

ifj. Metzger Ferenc Vertesboglar D6zsa utca 42. szam alatti lakos, kerelmeben a 412 hrsz-u 50 
m2 nagysagli teriilet megvasarlasat kerte az 6nkormanyzatt61. A testiilet majus 29-i iilesen 
d6nt6tt az preshaz teriiletenek eladasar61, azonban az adas-veteli szerzodes megkotesehez a 
testiileti hatarozat szovegenek pontositasa sziikseges. 

Kerem a tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy d6nts6n a preshaz teriilet eladasar61, es hozzon 
hatarozatot. 

Vertesboglar, 2014. augusztus 11. 

Hatarozati javaslat: 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek 
.. .... ./2014. (VIII .. ) hatarozata 

preshaztulajdon rendezeserol 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak kepvisel6-testiilete ugy hatarozott, hogy az ingatlan 
nyilvantartasban a vertesboglari 412 hrsz alatt szerepl6 preshaz megnevezesu felepitmenyhez 
kapcsol6d6 50 negyzetmeter nagysagli foldreszletet Metzger Ferenc Vertesboglar D6zsa utca 42 szam 
alatti lakos reszere 10.000,- Ft osszegert, azaz tizezer forintert ertekesit. 
Felkeri Metzger Ferencet, az adas-veteli szerz6des ugyved altal torten6 elkeszittetesere es a 
kapcsol6d6 koltsegek viselesere. 
Ezzel egyidejuleg a 67/2014.(V.29.) hatarozat hatalyat veszti. 

Felel6s: polgarmester 
Hatarid6: azonnal 



Kerveny 

Kerem a testuletet, hogy a Vertesboglar D6zsa utca vegen leva 

pincesor 412 hrsz. azonosft6val ellatott pi nee es preshaz 

tulajdonjogat ismerje el Metzger Ferenc reszere, tovabba kerem, 

adja testU/eti hozzajarulasat a pince eladasahoz es adja el az 

onkormanyzat tulajdonaban all6 foldterUietet, a min a pince all. 

•· '' ''"''' • " ···••· ···• •-•• ' ., . . ~ · · 

Vertesboglar 2014-05-29 



Verlcsbogh\r Kozseg Onkorm:\nyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hivatal((i),vertesboglar.fejcr.hu WW\Y.cY.~rtesboglar.hu 

KIVONAT 

V e1iesboglar Kozseg Onkormimyzata Kepviselo-testiiletenek 
2014. rmijus 29-en 

megtartott nyilvanos iilcsenekjegyzokonyvebOl 

Vertesbogl:h Kozscg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletcnek 
67/2014.(V. 29.) hatarozata 

preshaz tulajdonjog rcndezesrol 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, hozzajarul ahhoz, hogy Metzger Ferenc 
Vertesboglar, D6zsa utca 42. szam alatti lakos altai tobb evtizede hasznalt vC!iesboglari 412 hrsz-u 
,k6zterliletr61 nyi16 pince" megnevezesu 50 m2 teriiletii onkormanyzati ingatlan, 10 ezer forint eladasi 
arral reszere ertekesitesre keriiljon. 
Felkeri Metzger Ferencet, az adas-veteli szerzodes iigyved alta! lorten6 elkeszittetesere es a 
kapcsol6d6 koltsegek viselesere. 
A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgannestert, az adas-veteli szerzodes alafrasara. 

Hatarido: azotmal 
Felelos: jegyzo 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmestcr 

k.m.f. 

Toth Janosne sk. 
cimzetcs fojegyzo 



Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hiva tal@vertesboglar.fejer.hu wv.,rw. vertesboglar.hu 

ELOTERJESZTES 

A KepviselO-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilv:inos iilesenek 
13. napirendi pontj:ihoz 

Napirend: Vizikozmii fejlesztesi hozz:ij:irul:is szab:ilyoz:isa 

El6terjeszt6: polgarmester 
Eloterjesztest keszitette: Peto Tamas iigyintizo 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A FEJERViz Zrt. levelben kereste meg az onkormanyzatot (level mellekelve) a vizikozmu 
szolgaltatasr61 sz616 2011. evi CCIX. torvenyben szabalyozott vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas 
beszedesenek, nyilvantartasanak ugymenethez keszitett javaslataval. A nem lakossagi felhasznal6k 
koreben eddig is a szolgaltat6 szedte bees kezelte a fejlesztesi hozzajarulasokat. 
A szolgaltat6 altai megkUldott javaslathoz kepest Peto Tamas ugyintezo javaslatara m6dositassal lett 
elfogadva a Megallapodas. Ezt kovetoen tajekoztatta a hivatalt a szolgaltat6, hogy a torvenyre 
hivatkozva nem tudja elfogadni a Megallapodas m6dositott szoveget. 
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testUletet, hogy az eloteijesztest megvitatni es a vizikozmi.i fejlesztesi 
hozzajarulas szabalyozasar61 sz616 szolgaltat6i Megallapodas tervezetet elfogadni sziveskedjen. 

Vertesboglar, 2014. julius 21. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
...... ./2014. (VIII .. ) hat:irozata 

vizikozmii fejlesztesi hozz:ij:irul:is szab:ilyozas:ir61 

V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testtilete a vizikozmu fejlesztesi hozzajarulas szabalyozasa 
erdekeben megallapodast kot a szolgaltat6val, egyben a 48/2014. (V. 28.) hatarozatat hatalyon kivtil 
helyezi. 
Felhatalmazza a polgarmestert az alabbi megallapodas alairasara: 



~ 

~· 
~ -

FUERV iZ Fcjcr \kgyci Onkorm(myzatok 
Viz- cs Csatornamu ZiJrtkiiriicn Miikiidii 
RCszvCnyl{trsas<lg 
8000 Sz,~ k esfl'lli:rv(Jr, Kiridyso r 3-15. 
Te l. : (22)535-800, lirx.: (22j3 1 5-5l)~ 

Megallapodas szama: 

MEGALLAPODAS 

amely letrejott a gazdalkod6 szervezet vagy egyeni vallalkoz6 gazdasagi cel"u iv6viz- es 
csatomahasznalat szolgaltatasi keretenek vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulassal t6rten6 
biztositasara, a 2011. evi CCIX torveny, valamint az 58/2013. (II.27.) Kormany rendelet 
alapjan letrej6v6 szerzodesek megkotesere vonatkoz6an 

a Vertesboglar Kozseg Onkonnanyzat, cime: 8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3 a 

tovabbiakban mint Jogosult, valamint 

a FEJERVIZ Fejer Megyei Onkormanyzatok Viz- es Csatomamu Zartkoruen Mukodo 

Reszvenytarsasag, 8001 Szekesfehervar, Kiralysor 3-15. 

a tovabbiakban, mint Szolgaltat6 k6z6tt. 

1. Az Jogosult onkormanyzatok a kozmuves vizellatas, valamint a kozmuves 
szennyvizelvezetes es tisztitas fejlesztesenek, bovitesenek finanszirozasa erdekeben 
vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast szednek. 

2. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas merteke a vizmu jelen berleti-iizemeltetesi 
szerzodessel erintett mukodesi teriileten egyseges. 

3. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasi szerzodes megkotesere az onkormanyzatok 
kepviseleteben, neveben es javara - a jelen megallapodasban rogzitett eljarasi 
szabalyok szerint- a Szolgaltat6 jogosult. 

4. Az 6nkormanyzatok a beszedett vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulast vizikozmu 
fejlesztesre t6rten6 felhasznalas celjab61 elkiilonitetten tartjak nyilvan es a 
Szolgaltat6val egyeztetve elsosorban a fomuvek fejlesztesere hasznaljak fel. 

5. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas kizar6lag azon telepiiles vizikozmu-fejlesztesi 
feladataival 6sszefiiggesben hasznalhat6 fel, ahol a hozzajarulas megfizetesevel 
erintett felhasznalasi hely talalhat6. 

6. Tobb onkormanyzatot erinto fejlesztes eseten a vizikozmu beruhazasok kivitelezeset 
megelozoen, azok megval6sitasaval es elszamolasaval kapcsolatban az 
onkormanyzatok kiilon megallapodast kotnek, es a beruhazasok megval6sitasa 
erdekeben az elkiilonitetten tartott vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulasb61 szarmaz6 
6sszeget rendelkezesre bocsatjak a beruhazas gesztoranak. 

7. A vizikozmu-fejlesztesi hozzajarulas megfizetese el6feltetele a hal6zatra t6rten6 
bekapcsolasnak, illetve a fogyasztasi tobblet keret biztositasanak. A hal6zatra t6rten6 



csatlakozas a Szolgaltat6nak fizetend6 , kulon dij elleneben totienik meg. A hai6zatra 
val6 csatiakozas utan az iv6viz es csatomaszoigaltataseti a Szoigaltat6 reszere kulon 
dijat kell fizetni. 

8. A vizikozmu fejiesztesi hozzajaruias beszedesenek szabaiyai 

8.1. Az onkonnanyzatok megbizzak a Szolgaltat6t, hogy heiyettuk es kepviseietukben 
eijarva a vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiasi szerzodest- uj bekotes, bovites, vaiamint 
a szoigaltatas minosegenek emeiese eseten- a feihasznal6vai megkosse. 

8.2. A vizikozmu - fejiesztesi hozzajaruias osszegenek beszedeset es a szamia kiallitasat a 
Jogosuit vegzi. 

8.3. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiasr6I sz6I6 szamia kiallitasahoz, a Szoigaltat6 a 
feihasznai6 altai is aiairt vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiasi szerzodest Iegkesobb 
annak beerkezeset koveto 2. munkanapon beiUI eiektronikusan es postai uton 
megkiiidi a hozzajaruiassai erintett onkormanyzat reszere. 

8.4. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruiassai erintett onkormanyzat - a hozzajaruias 
jogszabaiy szerinti nyiivantartasahoz - a hozzajaruias bankszamiajara torten6 
beerkezeset kovet6 5 munkanapon beiUI tajekoztatja a Szoigaltat6t eiektronikus uton, 
(fejervizzrt@fejerviz.hu) a feihasznai6 altai torten6 befizetesr6I (felhasznai6 adatai, 
befizetett osszeg, befizetes idopontja). 

8.5. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruias 6sszege az 6nkormanyzatot illeti 

8.6. A Szoigaitat6 az aitaia, az 6nkormanyzat neveben megk6t6tt vizikozmu-fejlesztesi 
hozzajaruiasi szerzodesbe, rogziti hogy a feihasznal6 adatainak, vaiamint a megvaltott 
szoigaltatasi keret jogszabaiy szerinti nyiivantartasat a Szoigaltat6 kezeli. 

8.7. A vizikozmu-fejiesztesi hozzajaruias kivetesevei kapcsoiatos iratokat a vizmu 6rzi, 
azok seiejtezeset megei6z6en Szoigaitat6 egyeztetni koteies a vizikozmu-fejlesztesi 
hozza j ami assai erintett 6nkorman yzattai. 

Ezen megaiiapodas az ervenyben Iev6 Uzemeltetesi Szerzodessei egyiitt ervenyes . 

... . .. ... .. ... . ...... ,20 ................... . ...... . 

Szoigaltat6 

Felelos: polgarmester 
Hatarido: azonnal 

Jogosuit 



Vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzata 
8085 Vertesboglar, Alkotmany u. 3. 

hiva tal@vertesboglar.fejer.hu www.vertesboglar.lm 

Napirend: 

Elifterjeszto: 

ELOTERJESZTES 

A KepviseiO-testiilet 2014. augusztus 14-i nyilvanos iilesenek 
14. napirendi pontjahoz 

Csakvar-V ertesboglar fogorvosi feladat ellatasi szerzodese 

Sztanyi Istvan polgarmester 
ElifteJjesztest keszitette: . Dr. Szollosy Tamas, Katonane dr. Venguszt Beatrix 

Tisztelt Kepviselo-testiilet! 

A csakvari I. sz. fogorvosi korzetben, melyhez csatlakozott V ertesboglar Kozseg Onkormanyzata is, a 
fogorvosi alapellatast hat6sagi kijelolessel jelenleg dr. Banki Erzsebet fogorvos helyettesitokent latja el, 
bicskei telephellyel. 

Az elozetes targyalasok eredmenyekeppen Dr. Irnredi Szilvia fogorvosno elvallalja foallasban az i.ires 
praxis mukodteteset. A hatarozati javaslat 1. pontjaban terjesztem a Tisztelt Kepviselo-testi.ilet ele azt a 
feladat-ellatasi szerzOdest, amelynek keretei kozott Dr. Irnredi Szilvia fogorvos fOtevekenysegkent 
ellatja a jovoben a fogorvosi alapellatast a I. sz. fogorvosi korzetben. 

A korabbi megegyezes szerint a fogaszati rendelohelyiseget az onkormanyzatok kozosen biztositjak a 
Csakvar Egeszseghaz Tarsashazban, a rezsikoltseget, valarnint minden egyeb, a praxis mukodtetesehez 
kapcsol6d6 koltseget a vallalkoz6 orvos vallalja a kapott MEP finanszirozas terhere. A rendelohelyiseg 
havi 100.000 Ft berleti dijan - rnivel az ellatas a ket telepi.iles lakossagat erinti - V ertesboglar es Csakvar 
telepi.ilesek osztoznak. Megosztasi alapkent javasolt a korabbiakhoz hason16an figyelembe venni a MEP 
altai nyilvantartott ellatotti letszamot, mely V ertesboglar vonatkozasaban 911 fo, Csakvamal pedig 
2.382 f6 az 1. szamu fogorvosi korzetre vonatkoztatva. E dontesre vonatkozik a hatarozati javaslat 2. 
pontja. 

A szerzodes hatalybalepesevel egy idoben meg kell szi.intetni ugyanennek a fogorvosi korzetnek a dr. 
Banki Erzsebet altali helyettesiteset a hatarozati javaslat 3. pontja szerint, dr. Irnredi Szilvia mukodesi 
engedelyenek kezdo napjat61. 

Kerem a szerzOdesek illetve a hatarozati javaslat megvitatasat es elfogadasat! 

Tisztelettel: 

Hatarozati javaslat: 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 
....... /2014. (VIII. 14.) hatarozata 

az I. sz. fogorvosi korzet fogaszati alapellatasanak biztositasar61 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

I . Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepvise/6-testiilete a Vertesboglar teljes kozigazgatasi 
teriiletet is magaba fogla/6 Csakvar 1 fogorvosi korzet fogaszati alapellatasanak biztositasa 

1 



erdekeben foallastl ell6t6ssal, az egeszsegiigyi szolgaltat6 rendeletbe foglalt utcaj egyzek szerinti 
teriileti ellatasi kotelezettsegevel az alabbi f eladat-ell6t6si szerzodes al6ir6s6ra hatalmazza fel a 
polgarmestert: 

FELADATELLATASISZERZODES 
EGESZSEGUGYISZOLGALTATASNYUJTASAROL 

mely letrejott egyreszrol Csakvar Varos Onkor·manyzata (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) (kepviseli: 
Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester), es Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata (8085 
Vertesboglar, Alkotmany utca 3.) (kepviseli : Sztanyi Istvan polgarmester) (tovabbiakban 
onkormanyzatok) mint az egeszsegiigyi k6zszolgaltatasr61 gondoskod6 szerv, masreszrol az Imredi 
Dental Kft. ba., kepviseli dr. Imredi Szilvia (Szekhelye: 8051 Sarkeresztes, Kossuth u. 2.,) mint 
egeszsegiigyi szolgaltat6 (tovabbiakban egeszsegiigyi szolgaltat6) kozott az alabbi feltetelekkel: 

1./ A felek megallapodnak abban, hogy a csakvari 1.szamu fogorvosi korzet fogaszati alapellatasanak 
biztositasat e megallapodas keretei kozott szabalyozzak. 

2./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy az onkormanyzatok altai meghatarozott 
es ezen megallapodas 1. szamu mellekleteben rogzitett fogorvosi korzetben teriileti ellatasi kotelezettseg 
mellett a fogorvosi tevekenyseget szemelyesen ellatja a 4/2000.(II.25.) EiiM rendeletben eloirtaknak 
megfeleloen. 

Az egeszsegiigyi szolgaltat6 neveben fogorvosi tevekenyseget vegzo fogorvos: 

Dr. Imredi Szilvia (sziiletett: M6r, 1986.okt6ber 14., anyja neve: Nagy Ildik6 Margit) 

8051 Sarkeresztes, Kossuth u. 2. szam alatti lakos 

fogorvosdoktori oklevei szama: OKL-00003803/2014 

Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban 78661 

MOK tagja 

3./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 vallalja, hogy a folyamatos teriileti ellatast heti 27 6ra rendelesi idoben 
ellatja. 

Helyettesiteserol es annak dijazasar61 maga gondoskodik. Fogorvosi iigyeleti szolgalat ellatasara az 
onkormanyzatok nem kotelezik, de fogorvosi iigyeleti szolgalatot valasztasa szerint ellathat. 

Az egeszsegiigyi szolgaltat6 varatlan es elharithatatlan okb61 bek6vetkezet6 akadalyoztatasa eseten - a 
teriileti ellatas folyamatossaga erdekeben - az onkormanyzatok az egeszsegiigyi szolgaltat6 koltsegere 
jogosultak helyettest biztositani. 

A felek megallapodnak abban, hogy amennyiben sziikseges es indokolt, helyettesitesi tevekenyseget az 
egeszsegiigyi szolgaltat6 abban a rendeloben vegzi, amelyben egyebkent a sajat rendeleset is ellatja. Az 
egeszsegiigyi szolgaltatast nyl!jt6 orvos indokolt esetben t6rten6 helyettesiteset a helyettesito az 
egeszsegiigyi szolgaltat6 altai hasznalt rendeloben (Csakvar, Szabadsag ter 5.) vegzi. A helyettesites 
penziigyi felteteleirol a helyettesitendo egeszsegiigyi szolgaltat6 gondoskodik. 

4./ A heti 27 6ra fogaszati alapellatasi idotartam, amelyben egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles az OEP-pel 
k6t6tt finanszirozasi szerzodesben meghatarozott rendelesi idokben a rendeloben betegeket fogadni, az 
alabbiak szerint oszlik meg: 

Mtfo: 
kedd: 
szerda: 
csiitortok: 
pentek: 

07,00- 13,00 6ra kozott 
15,00-21,00 6ra kozott 
07,00- 12,30 6ra kozott 
08,00- 12,30 6ra kozott (iskolafogaszat) 
15,00-21,00 6ra kozott. 

Egeszsegiigyi szolgaltat6 a szerzodes, illetve az egeszsegiigyi szolgaltatas nyl!jtasara jogosit6 mukodesi 
engedelyenek m6dositasaval egyidejlileg a rendelesi id6r61, annak valtozasar61 koteles a lakossagot 
elore, idoben tajekoztatni. Felek rogzitik, hogy az egeszsegiigyi szolgaltat6 ellatja a Csakvari Mese-Var 
Ovoda es Bolcsode f6intezmenye (8083 Csakvar, Ady Endre u. 2.) es tagintezmenye (8083 Csakvar, 
Szabadsag ter 13.), valamint az Esterhazy M6ric Nyelvoktat6 Nemet Nemzetisegi Al.talanos Iskola 1-4 
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evfolyama, tovabba a V e1iesboglari Nyelvoktat6 Nemet Nemzetisegi Altalanos Iskola (8085 
Vertesboglar, Alkotmany u. 14.) es a Vertesboglari Altalanos Muvelodesi Kozpont 6vodaja (8085 
V ertesboglar, Alkotmany u. 1.) ellatottai tekinteteben az 6voda- es iskolafogaszati feladatokat. 

Egeszsegiigyi szolgaltat6 a szemelyes ellatasra kotelezett szemely 3 napot meghalad6 tavolletet koteles 
bejelenteni az onkormanyzatoknak, es a helyettesit6 szemelyerol, valamint a helyettesfto rendelesre 
vonatkoz6 egyeb sziikseges informaci6kr61 a lakossagot frasbeli tajekoztat6 kifiiggesztesevel 
tajekoztatni. 

5./ Az egeszsegiigyi szolg3ltat6 koteles a fogorvosi tevekenyseg ellatasahoz sziikseges, megfelelo 
szakkepzettseggel rendelkezo noverszemelyzetet biztosftani. Torvenyes foglalkoztatasaert, bere es 
kozterhei megfizeteseert, havi beosztasa elkeszfteseert, helyettesftese megszervezeseert, 
tevekenysegeert, a szakmai szabalyok megtartasaert az egeszsegiigyi szolgaltat6 felelos . 

6.1 A fogaszati ellatas telephelye a 8083 Csakvar, Szabadsag ter 5. alatti Csakvar Egeszseghaz 
Tarsashaz fogaszati rendeloje es kapcsol6d6 helyisegei (a csakvari 7. helyrajzi szamon nyilvantartott 
tarsashazi kozos tulajdonban 3116 ingatlanban a 7/AJ1 helyrajzi szamon nyilvantartott, 27 rn2 
alapteriiletu, fogorvosi rendelo, a 7 I AJ6 helyrajzi szamon nyilvantartott, 11 rn2 alapteriiletG egyeb 
helyiseg, a 7/AJ8 helyrajzi szamon nyilvantartott, 75 rn2 alapteriiletG hasznalt tarol6, tovabba az 
osztatlan kozos tulajdonkent nyilvantartott, 106 rn2 alapteriiletU eloter, var6helyiseg, pince es 
szemetyzeti mosd6), melyet onkormanyzatok jelen megallapodassal az egeszsegiigyi szolgaltat6 
hasznalataba adnak, s vele a fogaszati rendelo berendezesi, felszerelesi targyait. (Az atadott berendezesi 
es felszerelesi targyak, eszkozok jegyzeke e megallapodas 2. szamu mellekletet kepezi.) 8. A Csakvar 
Egeszseghaz Tarsashazban leva fogaszati rendelo helyiseg rendelesi idoben torteno rendelkezesre 
allasar61 az onkormanyzatok berleti szerzodessel gondoskodnak. A rendeles elindulasahoz sziikseges 
berendezesi es felszerelesi targyakr61 az onkormanyzatok gondoskodnak, azok hasznalatra alkalmas 
allapotar61, p6tlasar61, a jogszabalyban eloirt minimum feltetelek folyamatos biztosftasar61, a 
felszerelesek cserejerol, javftasar61 es p6tlasar61 pedig az egeszsegiigyi szolgaltat6 koteles gondoskodni. 
Az onkormanyzatok felhivjak az egeszsegiigyi szolgaltat6 figyelmet, hogy a rendelo 
eszkozfelszereleseinek egy resze az ott rendelo Dr. Zold Eva fogorvossal kozos tulajdonu, ezert vele 
egyeztetve Iehet gep, muszer, eszkoz javftasat kezdemenyezni, illetve uj eszkozt vasarolni. Uj eszkoz 
beszerzese eseten a regit selejtezesre be kell mutatni. Az ujonnan beszerzett eszkoz az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 tulajdonaba keriil. 

7./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 tudomasul veszi, hogy helyettesiteserol sz616 tajekoztat6 hirdetmeny, 
illetve szakmai hirdetmeny (pl. szurovizsgalat szervezes) kivetelevel egyeb, a csakvari es vertesboglari 
orvosi alapellatast erinto hirdetmenyt sem az altala hasznalt rendelohelyisegben, sem egyeb nyilvanos 
helyen semmilyen formaban nem helyezhet ki vagy tehet kozze, arra kizar6lag az onkormanyzatok 
jogosultak. 

8./ A fogorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerkoltseget, valamint a sterilizalassal, a keletkezett 
veszelyes hulladek elszallitasaval kapcsolatos tevekenyseg koltseget teljes egeszeben az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 viseli. Felek megallapodnak, hogy az eszkozok sterilizalasara, valamint a veszelyes hulladek 
szallftasara az egeszsegiigyi szolgaltat6 szerzodik e tevekenysegre jogosultsaggal rendelkezo 
tarsasaggal, illetve szervezettel. Az egeszsegiigyi szolgaltat6 fizeti teljes egeszeben a rendelohelyiseg es 
a rendeleshez kapcsol6d6 kozos hasznalatu helyisegek aranyos rezsikoltseget. 

9.1 A fogorvosi tevekenyseg finanszirozasat a Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar Kozep-dunantitli 
Teriileti Hivatala biztosftja. Az onkormanyzatok hozzajarulnak ahhoz, hogy az egeszsegiigyi szolgaltat6 
kozvetleniil kosse meg a fmanszirozasi szerzodest, tovabba a fogorvosi alapellatas fmanszirozasat az 
Egeszsegbiztosftasi Penztar kozvetleniil az egeszsegiigyi szolgaltat6 szamlajara utalja. Az egeszsegiigyi 
szolgaltat6 kotelezi magat, hogy az onkormanyzatok keresere annak megerkezeset koveto 5 naptari 
napon beliil az OEP altai biztosftott fmanszirozas beveteli kimutatasat az onkormanyzatok rendelkezesre 
bocsatja, az ellatotti kor letszamara, korosszetetelere vonatkoz6 informaci6kkal egyiitt. Az 
onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak, hogy ezeknek az egeszsegiigyi szolgaltat6 altai biztosftott 
adatoknak a kezeleset a nyilvanossag kizarasaval, zartan vegzik. 

10./ A teritesi dij elleneben igenybe veheto egeszsegiigyi szolgaltatasok dfja az egeszsegiigyi 
szolgaltat6t illeti meg. 
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11 ./ Az onkormanyzatok ezen megallapodast indok:lassal felmondhatjak, ha az egeszsegiigyi szolgaltat6 
e szerzodesben vallalt kotelezettsegeit irasbeli felsz61itas el!enere sem teljesiti, vagy folytat6lagosan 
megszegi a jogszabalyban foglalt, mukodesre vonatkoz6 eloirasokat. Az egeszsegiigyi szolg31tat6 ezen 
megallapodast - indok:lassal - jogosult felmondani, ha az onkonnanyzatok a jelen megallapodasban 
foglalt kotelezettsegeiknek irasbeli felsz6litas ellenere sem tesznek eleget. A rendes felmondas 
barmelyik fel reszerol a kozlese h6napjanak utols6 napjat61 szamitott hat h6napot koveto idopontra 
sz6lhat. 

12./ Az onkormanyzatok ezen megallapodast rendkivlili felmondas kereteben felmondhatjak, ha az 
egeszsegiigyi szolg3ltat6 az 6nall6 egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere val6 jogosultsagat barmely 
okb61 elveszti, vagy tole a tovabbiakban a feladat ellatasa objektiv okok alapjan nem varhat6 el. 

13./ Felek megallapodnak abban, hogy ha k6rzetm6dositasra keriil sor, s az a fogorvost hatranyosan 
erinti, kartalanitasra jogosult, melynek merteke a kieso OEP tamogatas kereteben kapott egy eves 
idotartamra sz616 osszeg. 

14./ Az egeszsegiigyi szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, bogy a gazdalkodasi evet koveto majus 31-
ig az onkormanyzatok reszere beterjeszti tarsasagi beszamol6jat. 

15./ Ezen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben ,Az 6na116 orvosi tevekenysegrol" , ,Az 
egeszsegiigyi kozszolgaltatasok nylijtasar61, valarnint az orvosi tevekenyseg vegzesenek formair61" 
sz616 torvenyek, valarnint ,Az egeszsegiigyi szolgaltatas gyakorlasanak altalanos felteteleirol, a 
mukodesi engedelyrol es az egyeni vallalkozas kereteben vegezheto egeszsegiigyi szolgaltatasr61", ,A 
haziorvosi, hazi gyermekorvosi es fogorvosi tevekenysegrol" sz616 rendeletek, tovabba a Polgari 
Torvenykonyv rendelkezeseit kell alkalmazni. 

16./ E megallapodas 2014.szeptember 1-jen lep hatalyba, es hatarozatlan idore, de legalabb 5 evre sz61. 

A felek jelen szerzodest elolvastak, tartalmat kozosen ertelmeztek es megertettek, es mint akaratukkal 
rnindenben egyezot sajat kezuleg alairtak. 

Csakvar, 2014. augusztus C]. 
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Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Ady Endre utca 
Batthyany utca 
Berenyi utca 
Damjanich utca 
D6zsa Gyorgy utca 
Facank:ert 
Haladas utca 
J6kai utca 
J6zsef Attila utca 
Kastelypark 
Kertesz utca 
Kenderesi lit 
Kisdobos utca 
Kiss Emo utca 
Kossuth utca 

Kotl6hegy 
Mikes utca 
Malachegy 
M6ricmajor 

Katonane dr. Venguszt Beatrix 
polgarmester 

dr. Imredi Szilvia 
Imredi Dental Kft. kepviseloje 

I. fogorvosi korzet 

Paulini Bela utca 
Radn6ti utca 
Rak6czi utca 
Szabadsag ter 
Szent Mihaly ter 
Szent Orban dulo 
Tolbuhin utca 
Uttoro ter 
v oro smarty utca 
Zoldhegyi dulo 

I. sz. melleklet 

v ertesboglar kozseg kozigazgatasi teriilete 



2. sz. melleklet 
A fogorvosi rendelo minimum felszerelesei koze nem tartoz6, egyeb berendezesek es 

felszerelesek listaja 

falra szerelheto polcos szekreny 

mikrohullamu suto 

ir6asztal 

szek a rendelohelyisegen beliil 

all6 szekreny 

szarnit6gep 

nyomtat6 

Hatarido: azonnal 
FelelOs: polgarmesterek 

1 db 

1 db 

1 db 

1db(5db) 

2 db 

1 db 

1 db 

2. Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak KepviselO-testiilete jelhatalmazza a polgarmestert a 
jogorvosi alapellatashoz sziikseges rendelohelyiseg biztositasa erdekeben megkotendo berleti 
szerzodesben szereplo berleti dij megosztasa erdekeben az alabbi megallapodas a!Girasara: 

MEGALLAPODAS 
amely letrejott 

egyreszrol: Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata (8082 Vertesboglar, Alkotmany utca 3., 
kepviseleteben eljar: Sztanyi Istvan polgarmester) (a tovabbiakban: Vertesboglar) 

masreszrol: Csakvar Yaros Onkormanyzata (szekhely: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9., 
kepviseleteben eljar: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester) (a tovabbiakban: Csakvar) - a 
tovabbiakban egyiittesen: Felek-

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelekkel: 
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1. Felek a fogaszati alapellatas biztositasa erdekeben a csakvari 1. szamu fogorvosi korzet -
melyhez Vertesboglar is csatlakozott- hat6sagi kijelolessel torteno ellatasa helyett szerzodest 
kivannak kotni egeszsegiigyi szolgaltat6val a foallasban, praxisban torteno alapellatas 
biztositasa erdekeben. Felek e szerzodessel kivanjak a mukodeshez sziikseges targyi felteteleket 
biztositani sajat ellatott lakosaik vonatkozasaban. 

2. A megallapodas targya a termeszetben Csakvar Szabadsag ter 5. szam alatt elhelyezkedo, a 
Bicskei Jarasi Foldhivatal altai vezetett ingatlan nyilvantartasban csakvari 7. helyrajzi szamon 
nyilvantartott tarsashazi kozos tulajdonban al16 ingatlanban a 7 I All helyrajzi szamon 
nyilvantartott, 27 m2 alapteriiletu, Berbead6 altai 12 tulajdoni hanyada aranyaban hasznalt 
fogorvosi rendelo, a 7/A/6 helyrajzi szamon nyilvantartott, 11 m2 alapteriiletli, Berbead6 altal 12 
tulajdoni hanyada aranyban hasznalt egyeb helyiseg, a 7/A/8 helyrajzi szamon nyilvantartott, 75 
m2 alapteriiletli, Berbead6 altal19/252 tulajdoni hanyada aranyaban hasznalt tarol6, tovabba az 
osztatlan kozos tulajdonkent nyilvantartott, 106 m2 alapteriiletli, Berbead6 altai 19/245 eszmei 
tulajdoni hanyada aranyaban hasznalt eloter (var6helyiseg, paciens es szemelyzeti mosd6 stb.) 
berleti dijanak megosztasa. 

3. Csakvar a feltetelek biztositasa erdekeben berleti szerzodest kot a fogorvosi rendelo 
tulajdonosokkal a rendelo es felszerelesei felnapi hasznalatara vonatkoz6an. Az errol sz616 
megallapodast Csakvar annak megkoteset kovetoen Vertesboglar reszere bemutatja. Felek 



megallapodnak, hogy a rendel6 Mrleti szerzodeset V ertesboglar ellatottaira tekintettel is 
Csakvar koti meg a tulajdonosokkal, egyeduli szerz6d6kent. 

4. Felek rogzitik, hogy jelen megallapodas megkotesekor a Fejer Megyei Konnanyhivatal 
Egeszsegbiztositasi Szakigazgatasi Szerve altai a csakvari I. szamu korzet vonatkozasaban 911 
f6 vertesboglari, es 2.382 f6 csakvari lakos van finanszirozva . Ennek alapjan a Mrleti dijb61 a 
v ertesboglarra es6 resz 28%, ellatotti lakossagszam arannyal szarnitva. Az aranyszarnnak 
megfelel6 berleti dij osszeget V ertesboglar koteles jelen megallapodas alapjan minden h6nap 
10. napjaig szarnla elleneben Csakvar reszere megteriteni, a szarnlan feltuntetett 
bankszarnlaszamra torten6 atutalassal. 

5. A megallapodas a praxisjog jogosu1t fogorvos mukodese megkezdesenek napjat61 ervenyes, es 
hatarozatlan, a fogorvosi rendel6 berleti szerzodesenek hatalyaval megegyez6 idotartamra sz61. 

6. Ezzel a megallapodassal a felek kozott a 2013. december 3-an, a fogorvosi rendel6 
helyisegberleti dijanak az alapellatas helyettesitessel torten6 megoldasa erdekeben kotott 
megosztasar61 sz616 szerzodes hatalyat veszti. 

Felek a megallapodasban foglalt feltetelekkel egyetertenek, azokat elfogadjak, es azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot, j6vahagy6lag irjak ala. 
Kelt: Csakvar, 2014 . . ...... . .. . ............. . 

Sztanyi Istvan 
polgarmester 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata 
kepviseleteben 

Hatarido: azonnal 
Felelos: polgarmester 

Katonane dr. Venguszt Beatrix 
polgarmester 

Csakvar Varos Onkormanyzata 
kepviseleteben 

3. Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak Kepvise/0-testiilete felkeri a Fejer Megyei Kormanyhivatal 
Nepegeszsegiigyi Szakigazgatasi Szerve M6ri Jarasi Intezete tisztifoorvosat, hogy Dr. Imredi Szilvia 
fogorvos miikodesi engedelyenek hatalyba lepesevel egyidejiileg sziveskedjen a Csakvar 1 szamu 
jogorvosi korzetben a jogaszati alapellatas hat6sagi kijelotessel torteno ellatasara vonatkoz6 
hatarozatat visszavonni. Dr. Banki Erzsebet fogorvos munkajat a Kepviselo-testiilet megkoszoni. 

6 

Hatarido: uj fogorvos mukodesenek kezdo idopontja 
FeleiOs: jegyz6 
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V <Ttcsboglar Kozscg Unlwrmanyzata Ktpvisclo-tcstiiktenek 
8/2014. (VIII.15.) onkormanyzati rendelete 

az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 4/2011. (III. 23.) onkormanyzati 
rendelet m6dositasar61 

V 6rle:Jboglur Ko>::J6g Onkonnuny>:ulu K6p vi:Jdo-Le:Jlukle u Mugyuror:J>:ug Aluptorvcnycnck 32. cik:k 
(2) bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkot6i hataskoreben, a 32. cikk (1) bekezdes d) pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 

1.§ Az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 sz616 4/2011. (III. 23.) onkormanyzati 
rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 2.§ (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,Az onkormanyzat jelkepei: a cimer, es a zaszl6. A cimer, a zaszl6 es a lobog6 hasznalatanak rend jet a 
12/1994.(X.l.) onkormanyzati rendelet szabalyozza." 

2.§ Az SZMSZ 5.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A kepviselo-testiilet nem ruhazhatja at az Motv. 42.§-aban meghatarozott hataskoreit. Az 
onkormanyzat vagyonar61 es a vagyongazdalkodas szabalyair61 a 9/2009. (XI.25 .) onkormanyzati 
rendelet rendelkezik." 

3.§ Az SZMSZ 6.§ (3) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep es az SZMSZ 1. 
mellekleteben a ,v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas" kifejezes helyebe ,Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas" kifejezes lep: 
,(3) A kepviselo-testiilet altal a Csakvari Onkormanyzati Tarsulasra atruhazott hataskorok jegyzeket 
az SZMSZ 1. melleklete tartalmazza." 

4.§ Az SZMSZ 7. § (2) bekezdeseben az ,Onkormanyzati intezmenyere" kifejezes helyebe az , 
Onkormanyzat intezmenyebe" kifejezes keri.il. 

5.§ Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdese b) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes keri.il: 
(A kepviselo-testiilet iileseire tanacskozasi joggal meghivast kapnak:) 
,b) a r6mai katolikus egyhaz kepviseloi, tovabba a V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany, a 

Vertesboglari Hagyomanyorzo Egyesiilet, a Vertesboglari Felnott Enekkar, a Vertesboglari Ifjusagi es 
Felnott Tanccsoport, a Vertesboglar Kozseg Onkentes Tiizolt6 Egyesiilet, a Polgaror Egyesiilet, a 
Sportegyesiilet kepviseloi. 

6.§ Az SZMSZ 8.§ (1) bekezdes c) pontjaban a ,Kozsegi Kisebbsegi" kifejezes helyebe 
,Nernzetisegi" kifejezes lep. 

7.§ Az SZMSZ 9.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,Minositett tobbseg sziikseges az Motv. 50.§-aban meghatarozott iigyek eldontesehez." 

8.§ Az SZMSZ 10.§ (1) -{4) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezesek lepnek: 
,(1) A lakossag szeles koret erinto tervezett intezkedeseket, a jogok gyakorlasahoz, a kotelezettsegek 
teljesitesehez kapcsol6d6 hirdetmenyeket az 6nkormanyzat hirdetotablajan, es a telepiiles honlapjan 
kell kozze tenni. 
2) Halasztast nem tiiro esetben a testiileti Ules bannilyen m6don (telefon, e-mail stb.) osszehivhat6, de 
a siirgosseg okanak a meghiv6b61 ki kell deri.ilnie. 
(3) A kepviselo-testiilet rendes Ulesere sz616 meghiv6t papir alapon, az eloterjeszteseket es a 
kapcsol6d6 anyagokat a kepviseloknek elektronikus uton, illetve a meghivottaknak az Ules elott 5 
nappal kell kezbesiteni, tovabba a ki::izseg honlapjan is kozze kell tenni. 
(4) A nyilvanos Ulesek anyaga a kozseg honlapjan, a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban, 
illetve a Miivelodesi Haz Konyvtaraban (8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 7.) tekintheto meg." 

9.§ Az SZMSZ 10.§ (5) bekezdese c) pontja helyebe a kovetkezo szoveg keri.il: 
,c) a nernzetisegi onkormanyzat kezdemenyezesere". 



10.§ Az SZMSZ 12.§ (4) bekezdesenek d) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, d) a nernzetisegi onkorrnimyzat elnoke" 

11.§ Az SZMSZ 18.§ (1) bekezdesenek b) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,t) a renddet- .£s hatarozaH crvczct, az dozctcs hatasvlzsgalaual c;gyull, luvaLLa a kavl:sul6u6 
hatteranyag." 

12.§ Az SZMSZ 18.§ (2) bekezdes e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, e) a nernzetisegi onkorrnanyzat elnoke," 

13.§ Az SZMSZ 18.§ (3) bekezdeseben a ,korjegyzo" kifejezes helyebe a ,kozos onkorrnanyzati 
hivataljegyzojehez"- kifejezes lep. 

14.§ Az SZMSZ 18.§ (6) bekezdes bd) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,bd) az elozetes hatasvizsga!atot" 

15.§ Az SZMSZ 19.§ (2) bekezdese utols6 mondata helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, Az ido tullepese miatt az i.iles vezetoje megvonhatja a sz6t a felsz6lal6t61, kiveve ha a jegyzo a 
jelzesi kotelezettsegenek tesz eleget." 

16.§ Az SZMSZ 19.§-a kiegesziil: 
,( 4) A szemelyes erintettseget be nem jelento kepviselovel szemben alkalmazand6 szankci6r61 a 
kepviselo-testi.ilet hatarozattal dont." 

17.§ Az SZMSZ 23.§ (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,(1) A kepviselo-testi.ilet hatarozatait egyszen1 sz6tobbseggel hozza. A szavazas kezfelemelessel, vagy 
nev szerinti szavazassal tortenik." 

18.§ Az SZMSZ 25.§ (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A kepviselo-testi.ilet hatarozatainak szerkesztesere a Magyar Kozlony kiadasar61, valamint a 
jogszabaly kihirdetese soran torteno es a kozjogi szervezetszabalyoz6 eszkoz kozzetetele soran torteno 
megjeloleserol sz616 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet 16. es 17.§-aban foglaltakat kell alkalmazni." 

19.§ Az SZMSZ 26.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (12.Kerdesek) 
,A telepi.ilesi kepviselok jogallasara, kerdezesi jogosultsagara a helyi onkorrnanyzatokr61 sz616 1990. 
evi LXV. torveny 19.§-aban foglaltak vonatkoznak." 

20.§ Az SZMSZ 30.§ c) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,c) a testiiletet tajekoztatni kell az elokeszites es velemenyezes soran javasolt, de a tervezetbe be nem 
epitett javaslatokr61, utalva a mellozes indokaira amelyek a jegyzokonyv mellekletet kepezik." 

21.§ Az SZMSZ 31.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A rendelet szovegezesere ajogszabalyalkotasr61 sz616 6112009.(XII.14.) IRM rendelet szabalyait kell 
alkalmazni." 

22.§ Az SZMSZ 32.§ (2) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A rendeletet a helyben szokasos m6don, az onkormanyzat, illetve a kozos onkormanyzati hivatal 
hirdetotablajan torteno kifiiggesztessel kell kihirdetni es egyidejiileg az onkorrnanyzat honlapjan is 
kozze kell tenni." 

23.§ Az SZMSZ 35.§-a hatalyat veszti. 

24.§ Az SZMSZ 36.§ (1) bekezdeseben a ,melleklet" sz6 ,fiiggelek"- re va!tozik, szamozasa 
ertelemszen1en valtozik. 



25.§ Az SZMSZ 39.§ (4) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A bizottsagi ulesekre a kepviselo-testliletre vonatkoz6 szabalyok az iranyad6ak." 

26.§ Az SZMSZ 40.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,A blLullsagl ulesrol kesz.ult j cgyLok6nyvre a kepvlselo-tcstliletl ul6s1ol ke::.L.Ult jcgyLukuuyv1e 
vonatkoz6 eloirasokat kell alkalmazni." 

27.§ Az SZMSZ 42.§ kiegeszlil a g) ponttal: 
, g) a polgannester ismetelt targyalas kezdemenyezesi, illetve egyszemelyi donteshozatali 
jogosultsagara az Motv. 68.§-aban frtakat kell alkalmazni." 

28.§ Az SZMSZ 47.§ (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, Ajegyzo helyettesitesere az onkormanyzati hivatal szervezeti es mukodesi szabalyzata vonatkozik" . 

29.§ Az SZMSZ 26. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, 26.A helyi nepszavazas" 

30.§ Az SZMSZ 51.§ helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,Helyi nepszavazast kezdemenyezhet a valaszt6polgarok legalabb hUsz szazaleka, a kepviselo-testlilet 
tagjainak egynegyede es a kepviselo-testlilet barmely bizottsaga." 

31.§ Az SZMSZ 52.§ e) pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A kozmeghallgatas osszehivasa a kepviselo-testuleti Ules osszehfvasaval azonos m6don tortenik." 

32.§ Az SZMSZ 53.§ (2) bekezdes helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, A kozmeghallgatason felvetett kerdesekre, javaslatokra azonnal sz6ban, vagy 15 napon bellil irasban 
kell valaszt adni." 

33.§ Az SZMSZ 55.§ (2) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, Az Onkormanyzat vagyonanak gyarapitasa erdekeben elozetes gazdasagi elernzes utan a kepviselo
testiilet dontese alapjan gazdasagi tarsasagban vehet reszt." 

34.§ Az SZMSZ 56.§-aban a ,melleklet" kifejezes ,fiiggelek"-re valtozik, szamozasa ertelemszeruen 
valtozik. 

35.§ Az SZMSZ 29. pontjanak cime a kovetkezore valtozik: 
, A nernzetisegekkel, civil szervezetekkel es a Csakvari Onkormanyzati Tarsulassal kapcsolatos 
szabalyok." 

36.§ Az SZMSZ 57.§ (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
, ( 1) Az onkormanyzat, a teleplilesen muk6do nernzetisegi onkormanyzat, valarnint a Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas kozotti egyiittmukodes szabalyait klilon szerzodes tartalmazza." 

37. § (1) Ez a ren elet kihirdeteset ko~o.~n lep hatalyba. 
(2) Ez a rendelet hatalyb epes~~'1>ol!ilifa~~ atalyat veszti. 
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Vertesbo~Iar Kozse~: Onkormanyzat KepviseiO-t~stUleten~k 
4/2011. (III.23.) onkormanyzati rendelete 

az Onkormanyzat Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatar61 

(egyseges szerkezetben a 3/2011.(11.15.) a 13/2013.(XJJ.15.) es a 812014. (V//1.15.) onkornuinyzati rendeletekkel) 
(m6dosftva a 33/2012.(/V.13.) hatdrozattal) 

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a helyi 6nkormanyzatokr61 sz616 1990. evi 
LXV. torveny (a tovabbiakban Otv.) 18. § (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan az 
Alkotmany 44/A. § (1) bekezdes e) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezo 
rendeletet alkotja. 

Aitalanos rendelkezesek 

1. Az onkormanyzat jelkepei 

1.§ (1) Az onkonnanyzat megnevezese: v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata (a tovabbiakban 
onkormanyzat). 
(2) Az onkormanyzat szekhelye: Vertesboglar. Cime: 8085 Vertesbog1ar, Alkotmany utca 3. 
(3) Az onkormanyzati jogok gyakor1asara feljogositott szervezet: V ertesbog1ar Kozseg 
Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete (tovabbiakban: kepviselo-testiilet) . 
( 4) llletekessegi teriilete: v ertesbog1ar kozseg kozigazgatasi terii1ete. 
\5) V ertesboglar kozseg korjegyzosegi feladatait Csakvar Nagykozseg Onkormanyzatanak 
Polgarmesteri Hivatala (tovabbiakban: Hivatal) (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) latja el. 
(6) A kozseg nemzeti jellegere tekintettel a kozszolgaltatast nylijt6 intezmenyekben a feliratokat nemet 
nyelven is ki kell fuggeszteni . 

21 2. § (1) Az onkormanyzat jelkepei: cimer, es a zaszl6. A cimer a zaszl6 es a lobog6 hasznalatanak 
rendjet a 12/1994.(X.l.) onkormanyzati rendelet szabalyozza. 
(2) Az onkormanyzat cimere: A cimer pajzs alakll. A pajzs folott reztabla VERTESBOGLAR 
felirattal. 
A CIMER fuggolegesen es vizszintesen is ket reszre osztott. 
A felso reszb61 a baloldali a sotetzold, a jobboldali a sotetpiros. A ket als6 resz negyszeres savozasu 
sotetpiros es sotetzold szinekkel elvaltva. Szembol nezve baloldalt a sotetpiros, jobboldalt a sotetzold 
szinnel kezd6dik a savozas, feli.ilrollefele haladva cserel6d6 szinekkel. 
Kozepen helyezkedik el egy sz616furt sz616levellel, a sz616szemek kidomborodnak a sikb61. A 
vizszintes oszt6vonalon baloldalon ugyancsak kidomborodik egy domb, a jobboldalon kettos domb. 
A CIMER alapja, oszt6vonalai es kerete rez. 
A sz616furt es a dombok szinezetlenek. 
(3) Az onkormanyzat zaszlaja es lobog6ja: a zaszl6 90° -kal val6 elforditasaval jon Ietre. Vizszintesen 
ketteosztva feli.il sotetpiros, alul sotetzold. Kozepen helyezkedik el rnindket oldalon a kozseg 
CIMERE. A zaszl6 ketoldalas. 
( 4) Az onkormanyzat lobog6ja: al16 teglalap alakll, Vizszintesen ketteosztva feli.il sotetpiros, alul 
sotetzold. Kozepen helyezkedik el rnindket oldalon a kozseg CIMERE. A lobog6 ketoldalas. 
2(5) A kepviselo-testi.ilet es a polgarmester hivatalos kor alakll pecsetjen kozepen a Magyarorszag 
cimere koriven pedig, a Kepviselo-testi.ilet pecsetjen Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata, a 
polgarmester pecsetjen V ertesboglar Kozseg Polgarmestere felirat olvashat6. 
(6) Az onkormanyzat kepviselo-testiiiete altai adomanyozott cim: , V ertesbogiar telepiiles diszpoigara" 
cim. Az onkormanyzat altai adomanyozott eiismeres a "Vertesbogiarert Elismero Oklevei" dij". A 
diszpoigari cim es a "V ertesbogiarert Eiismero Oklevei" adomanyozasara vonatkoz6 szabaiyokat a 
kiti.intetesek es kitiinteto dijak aiapitasar6i es adomanyozasanak rendjet a 8/2004. (IV.30.) rendeiet 
tartaimazza. 

1 M6dositotta a 3/2011.(11.15.) 6nkonm\nyzati rendelet I §-sa, hatalyos 2012. febmar 16-t61 
2 M6dositotta a 3/20 11.(11.15.) 6nkonnanyzati rendelet, 2 §-sa, hatalyos 2012. feb mar 16-t61 
21 M6dositotta a 8/2014.(Vlll.l5 .) 6nkonnanyzati rendelet, I §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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2. A helyi onkormanyzat miikodesenek altalanos szab:ilyai es a hataskor :itruh:izasa 

3. § (I) Helyi kozugy 6na116 megoldasanak onkentes vallalasa elott a polgarmester elokeszito eljaras 
lefolytatasar61 gondoskodik, melynek eredmenyerol a kepviselo-testiiletnek beszamol. A KepviselO
testulet ele terjesztett, a helyi kozugy 6nall6 megoldasanak onkentes felvallalasat tartalmaz6 javaslat 
kotelezo eleme a megval6sitashoz sziikseges koltsegvetesi forrasok bemutatasa. 
(2) Ha a kepviselo-testiilet a helyi koziigy 6nall6 megoldasa mellett dont, a polgarmester az elokeszito 
eljarason beliil gazdasagossagi szamitasokat vegeztet, a feladat ellatasahoz sziikseges letszamtervet, 
kiilso segitseg bevonasa eseten a feladat ellatasra iranyul6 megallapodast keszittet. 
4. § (1) Az onkonnanyzat onkent vallalt feladatakent gondoskodik: 
a) kozseg infrastrukturalis ellatasahoz sziikseges beruhazasokr61, felujitasokr61, 
b) a helyi kozeleti ujsag fenntartasar61, 
c) az onkormanyzat a feladatai koreben tamogatja a lakossag onszervezodo kozossegeinek 
tevekenyseget, egyiittmukodik e kozossegekkel, 
d) helytorteneti ernlekek gyujtese. 
(2) Az onkent vallalt (tobblet) feladatok tekinteteben az eves koltsegvetesben, a gazdalkodast 
meghataroz6 penziigyi tervben- a fedezet biztositasaval egyidejUleg- kell allast foglalni. 

3. A hataskor :itruh:izasa 

225. § A kepviselo-testiilet nem ruhazhatja at az Motv. 42. §-aban meghatarozott hataskoreit. Az 
onkormanyzat vagyonar61 es a vagyongazdalkodas szabalyair61 a 9/2009. (XI.25.) onkormanyzati 
rendelet rendelkezik. 
6. § (1) Az atruhazott hataskorben eljar6, minden kepviselo-testiileti ulesen koteles beszamolni az 
atruhazott hataskorben hozott donteseirol. 
(2) A kepviselo-testiilet a hataskor atruhazasar61, illetoleg az atruhazott hataskor gyakorlasanak 
visszavonasar61 annak felmeriilesekor dont. 
2\3) A kepviselo-testiilet altal a Csakvari Onkormanyzati Tarsulasra atruhazott hataskorok jegyzeket 
az SZMSZ 1. melleklete tartalmazza. 

A kepviseiO-testiiletre miikodese 

4. A Kepviselo-testiiletre vonatkoz6 altalanos szabalyok 

7. § (1) A kepviselo-testlileti tagok nevsorat az SzMSz 1. fiiggeleke tartalmazza. 
2\2) A Kepviselo-testiilet rendes iileset az Onkormanyzat intezmenyebe Muvelodesi Haz, 8085 
Vertesboglar, Alkotmany utca 7.) kell osszehivni. Amennyiben a targyaland6 napirend, vagy egyeb 
koriilmeny indokolja a kepviselo-testiilet iilese a szekhelyen kivlil mashol is osszehivhat6. 
7
' 

25 8. § (1) A kepviselo-testlilet iileseire tanacskozasi joggal meghivast kapnak: 
a) A bizottsagok nem kepviselo tagjai, 
b) a r6mai katolikus egyhaz kepviseloi, tovabba a V ertesboglar Kozsegert Kozalapitvany, a 

Vertesboglari Hagyomanyorzo Egyesiilet, a Vertesboglari Felnott Enekkar, a Vertesboglari 
Ifjusagi es Felnott Tanccsoport, a V ertesboglar Kozseg Onkentes Tuzolt6 Egyesiilete 
kepviseloi, 

c) Vertesboglari Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat elnoke, 
d) a napirend targya szerinti illetekes szemelyek, es 
e) azon szemelyek, akik meghivasat egy - egy napirendi pont kapcsan a polgarmester 

sziiksegesnek tartja. 
f) az egeszsegligyi kerdesben hozott donteshez a Fejer Megyei Kormanyhivatal egeszsegligyi 

szakigazgatasi szervenek kepviseloje, velemenyenek elozetes kikereset kovetoen 

7 Kiegeszitette a 13/20 13.(XII.l5.) iinkonm\nyzati rendelet I §-sa. Hatalyos 2014. januar I. napjat61 
22 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) iinkormanyzati rendelet, 2 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
23 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) iinkonnanyzati rendelet, 3 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
24 M6dositotta a 8/20 14.(Vlll.l5.) iinkmmanyzati rendelet, 4 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
25 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) iinkonnanyzati rendelet, 5-6 §-sa, hata!yos 2014. augusztus 16-t61 
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(2) Az egylittmukodesi megallapodassal rendelkezo civil szervezetek, onszervezodo kozossegek 
felsorolasat az SzMSz 2. fuggeleke tartalmazza. 

269. § Minosftett tobbseg szukseges az Motv. 50.§-aban meghatarozott ugyek eldontesehez 

5. A kepviseiO-testiileti tiles osszehivasa 

2710. § (1) A lakossag szeles koret erinto tervezett intezkedeseket, a jogok gyakorlasahoz, a 
kotelezettsegek teljesitesehez kapcsol6d6 hirdetmenyeket az Onkormanyzat hirdetotablajan, es a 
telepUles honlapjan kell kozze tenni. 
(2) Halasztast nem tUro esetben a testUleti Ules barmilyen m6don (telefon, e-mail stb.) osszehivhat6, de 
a surgosseg okanak a meghiv6b61 ki kell derulnie. 
(3) A kepviselo-testlilet rendes Ulesere sz616 meghiv6t papir alapon, az eloterjeszteseket es a 
kapcsol6d6 anyagokat a kepviseloknek elektronikus uton, illetve a meghivottaknak az tiles elott 5 
nappal kell kezbesiteni, tovabba a kozseg honlapjan is kozze kell tenni. 
(4) A nyilvanos Ulesek anyaga a kozseg honlapjan, a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban, 
illetve a Miivelodesi Haz Konyvtaraban (8085 V ertesboglar, Alkotmany u. 7.) tekintheto meg. 
(5) A kepviselo-testUlet rendkiviili Uleset ossze kell hivni: 
a) a telepUlesi kepviselok egynegyedenek vagy a kepviselo-testUlet bizottsaganak a napirendet 1s 
tartalmaz6 inditvanyara, valarnint 
b) azokban az esetekben, rnikor az Ules osszehivasara a munkatervben meghatarozott rendes Uleseken 
kiviil egyeb okokb61 sziikseg van. 
28c) a nernzetisegi onkormanyzat kezdemenyezesere. 
(6) A rendkivlili kepviselo-testUleti Ules kezdemenyezesere iranyul6 inditvanyban meg kell jelOlni az 
Ules napirendjet is. 
11. § A kozmeghallgatast igenylo napirendeket targyal6 Ulesek idopontjat, helyet legalabb 8 nappal a 
kozmeghallgatas elott nyilvanossagra kell hozni, a hivatal es az onkormanyzati kozteruleti 
hirdetotablakon torteno kifuggesztessel. 

6. A Ciklusprogram es munkaterv 

12. § (1) A Kepviselo-testUlet a ciklusprogramon alapul6 eves munkaterv alapjan vegzi munkajat. 
(2) A munkatervnek tartalmaznia kell: 

a) a Kepviselo-testlllet Uleseinek tervezett idopontjait, 
b) a napirendek cimet, eloterjesztojet, 
c) a kozmeghallgatas idopontjat. 

(3) A munkaterv tervezetet targyev januar 31-ig a polgarmester allitja ossze. 
( 4) A munkaterv tervezetevel kapcsolatban elozetesen az alabbiak javaslatat kell kikemi: 

a) a telepUlesi kepviselok, 
b) a bizottsagok, 
c) az alpolgarmesterek, 
29 d) a nernzetisegi onkormanyzat elnoke, 
e) azoknak a lakossagi szervezeteknek a vezetoi, amelyek egylittmiikodesi megallapodast 
kotottek az Onkormanyzattal, 
f) az Onkormanyzat altai alapitott intezmenyek vezetoi. 

(5) Az munkaterv tervezetenek eloteljesztesekor a polgarmester tajekoztatast ad a tervezet 
osszeallitasanai figyelmen kiviil hagyott javaslatokr61, valarnint azok indokar61. 

26 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) iinkormanyzati rende1et, 7 §-sa, hata1yos 2014. augusztus 16-t61 
27-M6dositotta a 8/2014.(VIII.15 .) 6nk01manyzati rende1et, 8 §-sa, hata1yos 2014. augusztus 16-t61 
28 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) onk01manyzati rende1et, 9 §-sa, hata1yos 2014. augusztus 16-t61 
29 M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) 6nk01manyzati rendelet, 10 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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(6) A kepviselo-testlilet altai elfogadott munkatervet irasban meg kell kiildeni : 
a) az i::inkormanyzati kepviseloknek; 
b) a munkatervbe felvett napirendi pont eloterjesztojenek; 
c) kisebbsegi i::inkormanyzatok elni::ikeinek, 
d) helyi lakoss<l gi szervezetek vezetoj enek. 

13. § A j6vahagyott ciklusprogramot es a munkatervet ki::izze kell tenni az i::inkormanyzat honlapjan. 

7. A KepviselO-testiilet iilesevel es annak vezetesevel kapcsolatos altahinos szabalyok 

14. §A polgarmester a kepviselotestiileti-ules vezetese saran: 
a) megnyitja, illetve berekeszti az Ulest; 
b) megallapitja, hogy a kepviselo-testiilet ulesenek i::isszehivasara az SzMSz szabalyainak 

megfeleloen kerult sor; 
c) megallapitja az Ules hatarozatkepesseget es az Ules idotartama alatt folyamatosan figyelemmel 

kiseri azt; 
d) elote1jeszti az Ules napirendjet; 
e) tajekoztatast ad a ket ules ki::izi::itti esemenyekrol, 
f) tajekoztat a lejart hatarideji.i hatarozatokr61, 
g) tajekoztat a surgossegi inditvanyr61, 
h) a hoss:zUra nylilt vita lezarasa erdekeben inditvany tesz a hozzasz6lasok idotartamanak 

korlatozasara, vagy a vita lezarasara, 
i) targyalasi szlinetet elrendel el a tanacskozas folytatasat akadalyoz6 ki::irulmeny felmerulesekor, 
j) intezkedik - az iiles meghatarozott idore ti::irteno - fe!beszakitasa erdekeben. 

15. § (1) A kepviselo-testlilet Ulesen a napirendi pontokhoz kapcsol6d6an, az ulesvezeto elozetes 
engedelyevel az allampolgar felsz6lalhat. 

8. A hatarozatkepesseg megallapitasa 

16. § (1) A kepviselo-testlilet hatarozatkepes, ha tagjai ki::iziil az Ulesen legalabb - a kepviseloknek 
tobb mint a fele, azaz 3 fo jelen van. 
(2) Ha a (1) bekezdesben megjelolt szamu kepviselo nines jelen, akkor az Ules hatarozatkeptelen. A 
hatarozatkeptelen ulest 8 napon beliil ugyanazon napirendek targyalasara ujra ossze kell hivni. 

9. Napirend eiOtti temak es a napirend 

17. § (1) A Kepviselo-testlilet ket iilese ki::izotti idoszak fontosabb esemenyeirol sz616 tajekoztat6t
mely tartalmazza az atruhazott hataskorben hozott dontesek szamat es megnevezeset - es a lejart 
hatarideji.i hatarozatok vegrehajtasar61 sz616 jelentest a testiilet a napirend elotti temak kozott - vita 
nelkiil- tudomasul veszi. 
(2) A napirend elotti temak kozott a bizottsagi elni::ikok is beszamolnak a bizottsag es az altaluk vegzett 
munkar61. 
(3) A kepviselo-testiilet az Ules napirendjerol vita nelkiil, egyszeri.i sz6tobbseggel hataroz. 
( 4) Napirendi pont targyalasanak elhalasztasara az eloterjeszto, vagy barmely kepviselo-testlileti tag 
javaslatot tehet. 
(5) Az illetekes bizottsag elnoke vagy kepviselo tagja ismerteti a bizottsag inditvannyal kapcsolatos 
velemenyet. Az inditvany elfogadasar61 a kepviselo-testiilet vita nelkiil, egyszeri.i sz6tobbseggel 
hataroz. 
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1 0. Az ciOtcJ'jc:-Jztc:-J 

18. § (1) Eloterjesztesnek minosUl: 
a) minden, a munkatervbe felvett es uj -a tervezett napirenden kiviili - anyag; 
30b) a rendelet- es hatarozat-tervezet, az elozetes hatasvizsgalattal egyl.itt, tovabba a kapcsol6d6 
hatteranyag 

(2) Eloterjesztes benylijtasara jogosult: 
a) a polgarmester, 
b) az alpolgarmesterek, 
c) a bizottsag elnoke, 
d) a kepviselo-testUlet tagja, 
31e) a nemzetisegi onkormanyzat elnoke, 
8f) a jegyzo. 

32(3) A kepviselo-testUleti Ulesre az eloterjesztes a ( 4) bekezdesben foglalt kivetellel frasban kell 
benylijtani. Az irasbeli eloterjesztesre a javaslatot legkesobb a kepviselo-testi.ilet uleset megelozo 5 
napon belUl kell a kozos onkormanyzati hivatal jegyzojehez eljuttatni. Halaszthatatlan esetben a 
polgarmester engedelyezheti az irasba foglalt eloterjesztesnek es a hatarozati javaslatnak az Ulesen 
torteno kiosztasat. 
( 4) Sz6beli eloterjesztesl a kepviselo-leslulel egyszeru sz6Li:ibbseggel hozoll di:inlese alapjfu1 lehel 
felvenni a napirendek koze. A hatarozati javaslatot akkor is irasban kell benylijtani, ha az 
eloterjesztesre sz6ban kerult sor. 
(5) Az eloteljesztesek valamennyi tfpusa csak az erintett bizottsag velemenyenek, valarnint a jegyzo 
jogszerusegi eszreveteleinek ismereteben tuzheto napirendre. 
(6) Az eloterjesztes tartalrni es alaki kovetelmenyei: 

a) Az eloterjesztes elso resze tartalmazza: 
aa) a cfmet vagy targyat, az elozmenyek ismerteteteset, klilonos tekintettel a targykort 

erinto korabbi kepviselo-testlileti donteseket, 
ab) a targykort erinto jogszabalyokat, 
ac) rnindazokat a tenyeket, adatokat, korulmenyeket, osszefuggeseket, amelyek lehetove 

teszik a rninosftest es a dontest indokoljak, 
b) Az eloteljesztes masodik resze tartalmazza: 

ba) az egyertelmuen megfogalmazott hatarozati vagy rendeletalkotasi javaslatot, 
bb) a vegrehajtasert felelosok megnevezeset es a vegrehajtas hataridejet, 
be) az eloterjeszto alafrasat. 
9

•
33bd) az elozetes hatasvizsgalatot 

11. A napirendek vitaja, donteshozatal, hatarozatok nyilvantarhisa 

19. § (1) A polgarmester a napirendek sorrendjeben minden eloteljesztes felett kUlon-kUlon nyit vitat, 
amelynek soran: 

a) az eloteljeszto a napirendhez a vita elott legfeljebb ot percben sz6beli kiegeszftest tehet, ahhoz 
kepest uj tenyekkel, adatokkal, m6dosit6 indftvanyokkal, 

b) az eloterjesztohoz a kepviselo-testi.ilet tagjai es a tanacskozasi joggal resztvevok kerdeseket 
intezhetnek, amelyekre az eloterjeszto koteles valaszt adni. 

34(2) A felsz61alasokra a jelentkezes sorrendjeben kerul sor, de a polgarmester soron kiviili felsz6lalast 
is engedelyezhet. A felsz6lalas idotartama legfeljebb ot perc. Ha ugyanaz a szemely, ugyanazon 
napirenddel kapcsolatban ismetelten hozzasz6lasra jelentkezik, a polgarmester a masodik es a tovabbi 
hozzasz6lasokat harom percre korlatozhatja. Az ido rullepese rniatt az ules vezetoje megvonhatja a 
sz6t a felsz6lal6t61, kiveve ha a jegyzo a jelzesi kotelezettsegenek tesz eleget. 

8M6dositotta a 13/2013.(XII.l5 .) 6nkonnanyzati rendelet 2 §-sa. Hatalyos 20!4. januar I. napjat6l 
9Kiegeszitette a 13/20!3.(XII.l5 .) 6nkonnanyzati rendelet 2 §-sa. Hatalyos 2014. januar l. napjat61 
30 M6dositotta a 8/2014.(VII1.15.) 6nkonnanyzati rendelet, II §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
31 M6dositotta a 8/2014.(VIII.I5.) 6nkonnanyzati rendelet, 12 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
32 M6dositotta a 8/20 14.(VIII.I5.) 6nkonnanyzati rendelet, 13 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
33 M6dositotta a 8/20 14.(VII1.15.) 6nkonm\nyzati rendelet, 14 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
34 M6dositotta a 8/2014.(VIII .I5 .) 6nkonm\nyzati rendelet, 15 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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(l) Ar. c. l~~,tc.Ij c,~ r. fl~, h or.r.n .~r.olfL1ninnk :w~nmn n vitn :1ornn ncm korlnto~hnto . 
3
\ 4) A szemelyes erintettseget be nem jelento kepviselovel szemben alkalmazand6 szankci6r61 a 

kepviselo-testulet hatarozattal dont. 

20. § (1) A bizottsagok, valamint a kepviselo-testiilet tagjai a vita lezarasaig barmely eloterjeszteshez 
mnrlof!ftn inrlftv~nyt ll)'l'ljlhfllnflk he a kepviselo-testiilethez. 
(2) Az eloterjeszto - figyelemmel a vitaban elhangzottakra - az eloterjesztesben szereplo javaslatot, 
illetve a m6dosft6 javaslatot benylijt6 javaslatat a vita bezarasaig megva!toztathatja, vagy azt a 
szavazas megkezdeseig visszavonhatja. 

21. § (1) Ha a napirendi ponthoz tobb felsz6lal6 nines, a polgarmester a vitat lezarja. 
(2) A vita lezarasara, a hozzasz6lasok idotartamanak korlatozasara a kepviselo-testiilet barmely tagja 
javaslatot tehet. Ajavaslatr61 a kepviselo-testiilet vita nelkiil, egyszeri.i sz6tobbseggel hataroz. 
(3) A napirend vitajat az eloterjeszto foglalja ossze, egylittal reaga! az elhangzott eszrevetelekre es 
eloadja esetleges m6dosft6 indftvanyait. 

22. § (1) Az eloterjesztesben szereplo es a vitaban elhangzott hatarozati javaslatokat egyenkent kell 
szavazasra bocsatani. Eloszor - az elhangzas sorrendjeben - a m6dosft6 indftvanyokr61 dont a 
kepviselo-testiilet, majd a donteserol vegleges hatarozatol hoz. 
(2) A minosftett tobbseghez a testiileti Ulesen jelenlevo kepviselok koziil legalabb 3 fO kepviselo
testiileti tag ,igen" szavazata szl.ikseges. 
1\3) az Motv. 50 §-ban foglaltakon tul minositett tobbsegi.i dontes kell: 

a) az Onkormanyzat vagyonanak elidegenftese, megterhelese, 
b) hitelfelvetel, 
c) forgalornkeptelen vagy korlatozottan forgalornkepes ingatlanok forgalornkepesse nyilvanftasa 
eseten. 

23. § (1) Nyflt szavazas eseten barmely kepviselo indftvanyara egyszeri.i sz6tobbseggel nev szerinti 
szavazas rendelheto el. Nev szerinti szavazas eseten a polgarmester felolvassa a Kepviselo-testiileti 
tagok nevsorat. A kepviselo valaszat , igen"-nel, ,tart6zkodom" vagy ,nem"-mel adja meg. 
(2) A nev szerinti szavazasr61 kiilon jegyzokonyvet kell keszfteni, melyre vonatkoznak a kepviselo
testiilet jegyzokonyvere iranyad6 szabalyok. a jegyzokonyvet a Kepviselo-tesilileti Ules 
jegyzokonyvehez kell csatolni. 
36(3) A kepviselo-testiilet hatarozatait egyszeri.i sz6tobbseggel hozza. A szavazas kezfelemelessel, 
vagy nev szerinti szavazassal tortenik. 

24. § (1) A titkos szavazas boritekba helyezett szavaz6lapon, arra kijelolt helyisegben es uma 
igenybevetelevel tortenik. 
(2) A titkos szavazast az a kepviselo-testiilet a!tal a kepviselokbOI valasztott haromtagli, egy elnokbOI 
es ket tagb61 al16 bizottsag bonyolitja le. KU!on jegyzokonyvet kell kesziteni, amelynek tartalmaznia 
kell: 

a) a szavazas helyet, napjat, kezdo es befejezo idopontjat, 
b) a bizottsag tagjainak nevet es tisztseget, 
c) a szavazas soran felmerult korulmenyeket. 
d) a bizottsag megallapitasait es a hozott hatarozatokat, a szavazas eredmenyet. 
e) a bizottsagi tagok alMrasat. 

10M6dositotta a 13/2013.(X11.15.) 6nkonm\nyzati rende1et 3 §-sa. Hatalyos 2014. januar I. napjat61 
35 Kiegeszitette a 8/20 14.(Vlll.l5.) 6nkonnanyzati rendelet, 16 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
36 Kiegeszitette a 8/20 14.(Vlll.l5.) 6nkonnanyzati rendelet, 17 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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3725. § (1) A kepvise1o-testi.ilet hatarozatainak szerkesztesere a Magyar Kozli:iny kiadasar61, va1amint a 
jogszab31y kihirdetese soran t61ieno es a kozjogi szervezetszabitlyoz6 eszkoz k6zzetete1e soran torteno 
megje161esero1 sz616 32/2010. (XII.31.) KIM rende1et 16. es 17.§-aban fog1a1takat kell a1ka1mazni. 
(2) A testiileti hatarozatokr61 sorszam szerinti, va1amint bett'\rendes es hataridos nyi1vantartast kell 
v~z~tni, ::1m~ly ::1lb lmm; ::1 r;yon; keresesre, e11enor7.esre. 
(3) A hatarozatokat a jegyzokonyv e1kesziteset koveto nyolc napon belii1 e1 kell kii1deni a 
vegrehajtasert fe1e1os szeme1yeknek es szerveknek. 
( 4) A hatarozatok vegrehajtasava1 kapcso1atos e1oterjeszteseket, je1enteseket a kepvise1o-testii1et e1e 
kell terjeszteni. 

12. Kerdesek 

3826. A telepu1esi kepvise1ok joga11asara, kerdezesi jogosu1tsagara a helyi 6nkormanyzatokr61 sz616 
1990. evi LXV. torveny 19.§-aban foglaltak vonatkoznak. 

13. A tamicskozas rendje 

27. § (1) A tanacskozas rendjenek fenntartasar61 a polgarmester, illetve a kepviselo-testiileti iiles 
1evezeto elnoke gondoskodik. 
(2) A Kepviselo-testiileti iiles rendjenek es melt6saganak fenntartasa erdekeben a kovetkezo 
intezkedeseket teheti, illetve kell megtennie: 

a) figyelmezteti azt a hozzasz616t, aki eltert a targyt61, vagy a tanacskozashoz nem illo, serto 
kifejezeseket hasznai, illetve a kepviselo-testiilet tagjahoz meltatlan magatartast tanusit; 

b) rendre utasithatja azt a szemelyt, aki a tanacskozas rendjet megzavarja; 
c) ismetlodo rendzavaras idejere sziinetet rendel el. 

(3) A nyilvanos iilesen megjelent allampolgarok a szamukra kijelolt helyen tart6zkodhatnak. A 
tanacskozas rendjenek megzavarasa eseten a polgarmester rendreutasithatja a rendzavar6t, ismetlodo 
rendzavaras eseten pedig az erintettet a terem elhagyasara kotelezheti. 
( 4) A polgarmestemek a rendfenntartas erdekeben tett intezkedesei ellen felsz6lalni, azokat 
visszautasitani nem lehet. 

14. A jegyzokonyv 

1228. § ,(1) A kepviselo-testiilet iileserol az Motv 52. §-aban fog1alt tarta1ommal jegyzokonyv kesziil, 
amely tartalmazza meg a tavol maradt kepviselok nevet, a tanacskozasi joggal megjelent resztvevok 
nevet, a hatarozathozatal m6djat es erdemet, a szavazati aranyt, kiilon inditvanyra a kisebbsegi 
velemenyt, a polgarmester intezkedeseit a rend fenntartasara, az elhangzott kerdeseket, valarnint az 
azokkal kapcsolatos donteseket, intezkedeseket, a lakossag reszerol megjelent vendegek szamat. 
(2) A kepviselo-testiilet iileserol keszitett jegyzok6nyvh6z csatolni kell a meghiv6t az 
eloterjeszteseket, az elfogadott rendeleteket, es a jelenleti ivet. Ha a kepviselo hozzasz6lasat irasban 
nyl!jtotta be, azt mellekelni kell a jegyzok6nyvh6z. 
13(3) A kepviselo-testiileti iilesrol kesziilt jegyzokonyv eredeti peldanya evente bekotesre keriil, a 
kepviselok es az allampolgarok hozzaferese a hivatal epiileteben ugyfelfogadasi idoben biztositott. 

12Kiegeszftette a 13/2013.(XII. I 5.) i:ink01manyzati rendelet 4 §-sa. Hataiyos 20I4. januar I. napjat6I 
13M6dosftotta a I 3/20 I3.(XII.I 5.) i:inkonnanyzati rendeiet 4 §-sa. Hataiyos 20I4. januar I. napjat61 
37 M6dosftotta a 8/2014.(VIII.l5.) i:inkonnanyzati rende1et, 18 §-sa, hata1yos 2014. augusztus 16-t61 
38 M6dosftotta a 8/2014.(VIII.15.) i:inkonnanyzati rende1et, 19 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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A n. nllc. kt.HIIHltil ,~ 

15. A rendeletalkotas folyamata 

1729. § (1) Onkonm1nyzati rendelet megalkotasat az Motv.-ben meghatarozottakon tul 
hzclf:m~nyr.zhf:tik ::l telepiilf~s ::17.on tilrSilOillmi, er<iekkl~pviseleti es mas civil S7.erve7.etek ve7.etoi, 
akikkel az Onkormanyzat egyi.ittmiikodesi megallapodast kotott. 
(2) A kepviselo-testiilet dontest hozhat a rendelet-tervezet ketfordul6s targyalasar61 is. 
(3) Az Onkormanyzati rendelet-tervezet elkeszitesehez ki.ilso segitseget is igenybe lehet venni. 
30. § A rendelet tervezet elokeszitese es kepviselo-testiileti elfogadasa az alabbiak szerint tortenik: 

a) a kepviselo-testiilet - a lakossag szelesebb koret erinto rendeletek elokeszitesenel - elveket, 
szempontokat allapithat meg; 

b) a rendelet tervezetet a jegyzo kesziti el, 
39 c) a testiiletet tajekoztatni kell az elokeszites es velemenyezes so ran javasolt, de a tervezetbe be 
nem epitett javaslatokr61, utalva a mellozes indokaira, amelyek a jegyzokonyv mellekletet 
kepezik. 

4031. § A rendelet szovegezesere a jogszabalyalkotasr61 sz616 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet 
szabalyait kell alkalmazni. 

16. A rendelet kihirdetese 

32. § (1) Az Onkormanyzati rendeleteket a korjegyzoseg hivatalaban, hozzaferheto helyen kell 
elhelyezni. 
41 (2) A rendeletet a helyben szokasos m6don, az onkormanyzat, illetve a kozos onkormanyzati hivatal 
hirdetotablajan torteno kifuggesztessel kell kihirdetni es egyidejiileg az onkormanyzat honlapjan is 
kozze kell tenni. 

33. § (1) A rendeleteket nyilvan kell tartani, es folyamatosan karbantartani. Sziikseg eseten m6dositani 
vagy hatalyon kiviil helyezni. 
(2) A rendelet nyilvantartas formai: 
a) rendelet nyilvantartas sorszam szerint a rendelet targyanak megjelolesevel, 
b) rendeletek targy szerint nyilvantartasa. 
(3) A hatalyos rendeleteket evenkent gyiijtemenyes forma ban is meg kell jelentetni. 

A kepviseiO-testiilet 

17. A telepiilesi kepviseiO 

34. § A kepviselo az 6tv.-ben meghatarozottakon tul koteles a kepviselo-testiilet, illetve a bizottsagok 
munkajaban kozremiikodni, ennek soran a testiileti dontesek elokesziteseben, a ki.ilonbozo 
vizsgalatokban resz venni. 

17M6dositotta a 13/2013 .(XII.IS.) 6nkonm\nyzati rendelet 9 §-sa. Hatalyos 2014. januar I. napjat61 
39M6dositotta a 8/20 14.(VI11.15.) 6nk01manyzati rendelet, 20 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
40M6dositotta a 8/20 14.(VIII.l5 .) 6nkonnanyzati rendelet, 21 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
41 M6dositotta a 8/2014.(VIII.15.) 6nkonnanyzati rendelet, 22 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
42Hatalyon kiviil helyezte a 8/2014.(VI11.15.) 6nkonnanyzati rendelet, 23 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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18. A KepviseiO-testiilet bizotts:igai 

4336. § (1) A kepviselo-testiilet haromfos 
Osszeferhetetlenseget Vizsgal6 Bizottsagot hoz 
tartalmazza. 

Ugyrendi, Vagyonnyilatkozat Ellen6rz6 es 
letre. A bizottsag osszetetelet a 2. fuggelek 

(2) Az Ugyrendi, Vagyonnyilatkozat Ellen6rz6 es Osszeferhetetlenseget Vizsgal6 Bizottsag ellatand6 
feladatai : 

a) Osszeferhetetlensegi iigyek kivizsgalasa, donteshozatal, 
b) Reszvetel az Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek Szervezeti es Mi.ikodesi Szabalyzatanak 

kidolgozasaban, vizsgalja hatalyosulasat, sziikseg eseten javaslatot tesz m6dositasara, vagy uj 
szabalyzat alkotasara, 

c) Az onkormanyzati rendeletek aktualizalasanak feliilvizsgalata, kiilon dontes alapjan 
megtargyalja a kepviselo-testiileti eloterjeszteseket, rendelettervezeteket, hatarozati 
javaslatokat, 

d) Ellatja a kepviselo-testiilet titkos szavazasainak lebonyolitasaval kapcsolatos teendoket, 
e) Figyelemmel kiseri a kepviselo-testiilet, valamint bizottsagainak szabalyszeri.i mi.ikodeset, 
f) A polgarmester, az alpolgarmester, a kepviselok, es hozzatartoz6ik vagyonnyilatkozatanak 

nyil v{mlarlasa es ellenorzese. 
(3) A bizottsag feladatkorenek m6dositasat a kepviselo-testiilet barmely tagja irasban inditvanyozhatja. 

37. § (1) A kepvisel6-testiilet- meghatarozott szakmai feladat ellatasara, illetve idotartamra
ideiglenes bizottsagot alakithat. 
(2) A kepviselo-testiilet az ideiglenes bizottsag letszamar61, osszetetelerol, feladatkorerol a bizottsag 
megalakitasakor dont, e dontes m6dositasat barmelyik kepviselo irasban inditvanyozhatja. 
(3) Az ideiglenes bizottsag a kepviselo-testiilet altai meghatarozott feladat elvegzeset, illetve 
mandatuma lejartat kovetoen megszi.inik. 

38. § (1) A bizottsag elnoket, valamint kepviselo es nem kepviselo tagjait a polgarmester javaslatara a 
kepviselo-testiilet valasztja meg. 
(2) A bizottsagok kepviselo es nem kepviselo tagjainak jogai es kotelezettsegei a bizottsagi 
mi.ikodessel osszefuggesben azonosak. 
(3) A kepviselo tobb bizottsag tagjanak is megvalaszthat6. 

19. A bizotts:igok miikodese 

39. § (1) A bizottsag iileset az elnok hivja ossze es vezeti le. Az iilest a bizottsag elnoke ugy koteles 
osszehivni, hogy az eloterjeszteseket es a meghiv6t legalabb az iilest megel6z6 5 nappal kezhez kapjak 
az erdekeltek. 
(2) A bizottsagot ot napon beluli idopontra ossze kell hivni a kepviselo-testiilet hatarozata alapjan, 
illetve a polgarmester, vagy a bizottsagi tagok t6bb mint felenek napirendi javaslatot is tartalmaz6 
inditvanyara. 
18(3) A bizottsagi iilesekre alland6 meghivott a polgarmester, az alpolgarmester es a jegyz6. 
4\4) A bizottsagi iilesekre a Kepviselo-testiiletre vonatkoz6 szabalyok az iranyad6ak. 
(5) A bizottsag a feladat- es hataskorebe tartoz6 kerdesekben egyszeri.i tobbseggel hoz dontest. A 
bizottsag donteseirol csak annak elnoke adhat tajekoztatast. 

4540. § A bizottsagi iilesrol kesziilt jegyzokonyvre a kepviselo-testiileti iilesrol kesziilt jegyzokonyvre 
vonatkoz6 eloirasokat kell alkalmazni. 

18M6dositotta a 13/20 I 3 .(XII. I 5.) onk01manyzati rendelet 9 §-sa. Hataiyos 2014. januar I. napjat61 
43M6dositotta a 8/2014.(VIII.l5.) iinkonnanyzati rendelet, 24 §-sa, hataiyos 20I4. augusztus 16-t6I 
44M6dositotta a 8/20I4.(VIII.l5.) onk01manyzati rendelet, 25 §-sa, hatalyos 20I4. augusztus 16-t61 
45M6dositotta a 8/20 14.(VIII.l5.) iinkonnanyzati rendelet, 26 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t6I 
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(2) A bizottsag donteseirol nyilvantartast kell vezetni. 
(3) A bizottsag a tevekenysegerol evenkent beszamol a kepviselo-testi.iletnek. 

41. § Az ideiglenes bizottsag osszetetelere es mlikodesre az alland6 bizottsagokra vonatkoz6 
rendelkezeseket keJl alkalmazni. 

A polgarmester, az alpolgarmester, a jegyzo 

20. A polgarmester 

4642. §A polgarmester az Otv.-ben meghatarozott hataskorein tulmenoen: 
a) engedelyezi az onkormanyzati jelkep hasznalatat, 
b) dont az elore nem lathat6, azonnali intezkedest igenylo esetekben az eves koltsegvetesi 

rendeletben meghatarozott osszegl\ koltsegvetesi tartalek 100 000 forintig terj edo 
felhasznalasar6l, amelyrol a soron kovetkezo i.ilesen koteles beszamolni a Kepviselo
testiiletnek, 

e) dont az atmenetileg szabad penzeszkozok lekoteserol vagy befekteteserol a kepviselo-
LesLUleLL<irgyevi k01Lsegvelesellarlahnaz6 unk.urrminyzali remlelel szabalyai alapjan, 

d) velemenyt nyilvanit a kozseg eletet erinto kerdesekben; 
e) nyilatkozatot ad a hirkozlo szerveknek; 
f) gondoskodik a kepviselo-testi.ilet es szervei, valamint az intezmenyek munkajat, eeljait 

hitelesen es targyilagosan bemutat6, a kozseg erdekenek megfelelo propaganda 
tevekenyseg kialakitasar61, 

g) a polgarmester ismetelt targyalas kezdemenyezesi, illetve egyszemelyi donteshozatali 
jogosultsagara az Motv. 68 §-ban irtakat kell alkalmazni. 

1443. § (1) A kepviselo-testiilet az onkormanyzati segely megallapitasaval kapesolatos hataskorok 
gyakorlasat a polgarmesterre atruhazza. 
(2) A polgarmester koteles minden kepviselo-testi.ileti i.ilesen a szamot adni az atruhazott hataskorben 
hozott donteseirol. 
(3) A polgarmester a Kozseghaza (8085 Vertesboglar, Alkotmany u.3.) hivatali helyisegeben minden 
h6ten szerda nap 8.00- 12.00 6r3ig fogad66nlt tart. 

21. Az alpolgarmester 

44. § (1) A Kepviselo-testi.ilet tagjai kozi.il egy alpolgarmestert kell megvalasztani. 
(2) Egy alpolgarmestert Iehet valasztani a polgarmester javaslatara a valaszt6polgarok kozi.il. 
(3) Az alpolgarmester tarsadalmi megbizatasban latjak e1 feladataikat. 

22. A polgarmester helyettesitese 

45. § (1) a polgarmestert akadalyoztatasa eseten a kepviselok kozi.il valasztott alpolgarmester 
helyettesiti. 
(2) A polgarmester tart6s akadalyoztatasanak minosiil: 

a) harmine napot meghalad6 betegseg, 
b) harmine napot meghalad6 fizetes nelki.ili szabadsag. 

46. § Ha a polgarmesteri es az alpolgarmesteri tisztseg egyidejl\leg betoltetlen, illetoleg tart6s 
akadalyoztatasuk eseten, a polgarmestert az Ugyrendi, Vagyonnyilatkozat Ellenorzo es 
Osszeferhetetlenseget Vizsgal6 Bizottsag elnoke helyettesiti. 

14M6dositotta a 13/2013 .(XII.I 5.) iinkonnanyzati rendelet 7 §-sa. Hatalyos 2014. januar I. napjat61 
46 Kiegeszitette a 8/2014.(VI11.15.) iinkonnanyzati rendelet, 27 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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1547. § (1) Ajegyzo a kepviselo-testiileti Ulesen az eloterjesztes vit<:ljaban szavazas elott torvenyessegi 
eszrevetelt tesz, ha barmely javaslatot erintoen ez szukseges. 
47(2) A jegyzo helyettesitesere az onkom1anyzati hivatal szervezeti es mukodesi szabalyzata 
von::Jtkm;ik. 
(3) a jegyzo vagy megbizottja a Hivatal V ertesboglari helyisegeben hetente egy napon ugyfelfogadast 
tart. 

A hivatal 

2024. A kepviselO-testiilet hivatala 

16 48.§ (1) A kepviselo-testiilet hivatalanak elnevezese: Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal, 
Szekhelye: 8083 Csakvar Szabadsag ter 9. 
(2) A Hivatal munkarendje: hetfO, kedd, csutortok: 7,30 6rat6116,00 6raig 

szerda: 7,30 6rat61 18,00 6raig 
pentek: 7,30 6rat61 13,00 6raig 

(3)A Kepviselo-testiilet a jegyzo javaslata alapjan meghatarozza a hivatal be1so szervezeti tagoz6dasat, 
az ugyfelfogadas rendjet. 

649. § (1) A Hivatal a Csakvar, Bodmer es Vertesboglar telepiilesek Kepviselo-testiiletei altal 
j6vahagyott Szervezeti Mukodesi Szabalyzat szerint mukodik, amely tartalmazza a Hivatal feladatait, 
struktfuajat, valarnint a dolgoz6k kozotti munkamegosztast. 

Az onkormanyzati tarsulas 

25. Onkormanyzati tarsulas 

so. § (1) Az 6nkormanyzat a feladatainak hatekonyabb, celszerubb, gazdasagosabb es esszerubb 
megoldasa erdekeben tarsulasokban vesz reszt. 
(2) A tarsulasok celja es rendeltetese: 

a) tervek, fejlesztesi koncepci6k es programok egyeztetese; 
b) a lakossagi sziiksegletek kielegitesere szolgal6 beruhazasi es telepiilesfejlesztesi tervek 

osszehangolasa; 
c) a lakossag koziigyek intezesebe val6 bevonasa, a jogi felvilagosit6 munkaval kapcsolatos 

tapasztalatok, m6dszerek kozos konzultaci6kon torteno megvitatasa; 
d) kotelezo es onkent vallalt feladatok kozos ellatasa. 

(3) A koordinaci6 fobb m6dszerei: 
a) a tarsulasi tanacs, 
b) a polgarmesterek, alpolgarmesterek, szakmai tanacskozasai, 
c) testiileti Ulesek egyiittes tartasa. 

( 4) Az onkormanyzat reszvetelevel letrehozott tarsulasok felsorolasat az SzMSz 3. melleklet 
tartalmazza. 

4826. Helyi nepszavazas 

4951. § Helyi nepszavazast kezdemenyezhet a valaszt6polgarok legalabb hllsz szazaleka, a kepviselo
testiilet tagjainak egynegyede es a kepviselo-testiilet barmely bizottsaga, 

6 M6dositotta a 3/20 ll.(ll.l5.) onkmmanyzati rendelet 6 §-sa, hatalyos 2012. februar I 6-t6I 
15M6dositotta a I3/2013.(XII.I5.) onkonnanyzati rendeiet 7 §-sa. Hatalyos 20I4.januar I. napjat6I 
16M6dositotta a I 3/20 I 3.(XII. I 5.) onkonnanyzati rendeiet 8 §-sa. Hataiyos 20 I 4. januar I. napjat6I 
19M6dositotta a I 3/20 13.(XII. I 5 .) onkonnanyzati rendeiet 9 §-sa. Hataiyos 20 I 4. januar I. napjat6I 
47 M6dositotta a 8/20I4.(YIII.I5.) onkonnanyzati rendeiet, 28 §-sa, hataiyos 20I4. augusztus I6-t6I 
48 M6dositotta a 8/20 I 4.(VIII. I 5.) onkmmanyzati rendeiet, 29 §-sa, hataiyos 20 I 4. augusztus I 6-t6I 
49 M6dositotta a 8/20I4.(YIII.I5.) onkonnanyzati rendeiet, 30 §-sa, hata!yos 20I4. augusztus I6-t6I 
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52. § A kepviselo-testiilet szukseg szerint, de legalabb evente egy alkalommal kozmeghallgatast tmi az 
alabbi szabalyok figyelembevetelevel: 

a) a kozmeghallgatas alkalmaval az allampolgarok es a telepiilesen mukodo tarsadalmi 
szervezetek, egyesiiletek, helyi civil szervezodesek kerdeseket intezhetnek, illetoleg kozerdeku 
j:waslM.obt tr.hr.tnek; 

b) a kozmeghallgatas idejet, helyet es temajat, valarnint mas lakossagi f6rumok megtartasanak 
tervet a kepviselo-testiilet hatarozza meg, lehetoleg a munkatervenek elfogadasakor; 

c) a kozmeghallgatas pontos idopontjara vonatkoz6 javaslatot a polgarmester a kozmeghallgatas 
Ulestervvel egyidejUleg terjeszti elo; 

d) a kozmeghallgatasra altalaban az onkormanyzat szekhelyen, de indokolt esetben az 
onkormanyzat altalletrehozott intezmeny szekhelyen is sor kerulhet; 

50e) a kozmeghallgatas osszeWvasa a Kepviselo-testiileti Ules osszeWvasaval azonos m6don 
tortenik. 

53. § (1) A kozmeghallgatas lebonyolitas a kepviselo-testiileti Ulesre vonatkoz6 szaba!yokat kell 
alkalmazni. 
5\2) A kozmeghallgatason felvetett kerdesekre, javaslatokra azonnal sz6ban, vagy 15 napon beliil 
irasban kell valaszt adni. 
(3) A k6zmeghallgatasr61 jegyzokonyv kesziil, amelyre vonatkoznak a kepviselo-testiilet 
jegyzokonyvere iranyad6 szabalyok. 

54.§ (1) A falugyliles osszehlvasanak szabalyaira a kozmeghallgatas szabalyait kell alkalmazni. 
(2) Ha a falugylilesen szavazasra kerul sor, szavazasra a falugylilesen megjelent 
va!aszt6jogosultsaggal rendelkezo polgarokjogosultak. 
(3) A falugyulesen felmerult kerdes eldontese nyilt szavazassal tortenik, kiveve, ha a jelenlevok 
egyszeru tobbsege titkos szavazas elrendeleset keri. 
( 4) A szavazasra a kepviselo-testiilet Ulesen torteno nyilt szavazasara vonatkoz6 szabalyokat kell 
alkalmazni. 
(5) A titkos szavazas lebonyolitasara a kepviselo-testiileti Ulesen torteno titkos szavazas szabalyai az 
iranyad6k. 

Az onkormanyzat vagyona es intezmenyei, a kisebbsegekhez es a civil szervezetekhez fiizodo 
viszonya, a felterjesztes jog 

27. Az onkormanyzat vagyona, koltsegvetese 

55. § (1) Az bnkormanyzat forgalomkepes, forgalomkeptelen es korlatozottan forgalomkepes 
vagyontargyainak koret a 9/2009. (V.5.) 6nkormanyzati rendelet tartalmazza. 
5\2) Az Onkormanyzat vagyonanak gyarapitasa erdekeben elozetes gazdasagi elemzes utan a 
kepviselo-testiilet dontese alapjan gazdasagi tarsasagban vehet reszt. 
(3) A polgarmester az onkormanyzati vagyongazdalkodassal kapcsolatos kerdesekrol- erre iranyul6 
igeny eseten- koteles tajekoztatni az allampolgarokat. 
( 4) A koltsegvetesi rendelettervezetenek targyalasa ket fordul6ban tortenik. 
(5) A koltsegvetest targyal6testiileti-Ulesen mas napirend- kiveve a surgossegi ugyeket- nem 
targyalhat6. 

50 M6dositotta a 8/2014.(VIIL15.) 6nkonnanyzati rendelet, 31 §-sa, hata1yos 2014. augusztus 16-t61 
51 M6dositotta a 8/2014.(VIIL15.) 6nkonnanyzati rendelet, 32 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
52 M6dositotta a 8/2014.(VIIL15.) 6nkormanyzati rendelet, 33 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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28. Az Onk01·manyzat intezmenyei 

5356. § Az onkormanyzat altal letesitett es fetmtartott intezmenyek felsorolasat az SzMSz 4. fuggelek 
tart.a lma7.7.a. 

5429. A nemzetisegekkel, civil szervezetekkel es a Csakvari Onkormanyzati Tarsulassal 
kapcsolatos szabalyok 

5557. § (1) Az onkormanyzat, a telepUlesen mukodo nemzetisegi onkormanyzat, valamint a Csakvari 
Onkormanyzati Tarsulas kozotti egyi.ittmukodes szabalyait kiilon szerzOdes tartalmazza. 
(2) A kepviselo-testUlet a rendelkezesere allo szellemi es anyagi eszkozokkel tamogatja a 
valasztopolgarok olyan ontevekeny tarsulasait is, amelyek celjuk es rendeltetesiik szerint a helyi 
onkormanyzati feladatok, koziigyek megoldasara iranyulnak. 

30. Felterjesztesi jog 

58. § A kepviselo-testUlet - felterjesztesi joganak gyakorlasat megelozoen - koteles kikerni a targy 
szerint illetekes kepviselo-testUleti bizottsagok velemenyet. 

31. Zaro rendelkezesek 

59.§ (1) E rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. 
(2) Ezen rendelet hatalybalepesevel egyidejuleg hatalyat veszti V ertesboglar Kozseg Onkormanyzat 
Kepviselo-testiiletenek a kepviselo-testiilet . Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 
7/2007.(VIII.31.) onkormanyzati rendelete, tovabba az ezt modosito 12/2008. (X.28.) onkormanyzati 
rendelete. 

Vertesboglar, 2011. marcius 18. 

Sztanyi Istvan sk. 
polgarmester 

Szabo Gabor sk. 
korjegyzo 

Kihirdetesi zaradek: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem. 

Vertesboglar, 2010. marcius 23. 

53 M6dositotta a 8/20 14.(VIILI5.) onk01manyzati rendelet, 34 §-sa, hata!yos 2014. augusztus 16-t61 
54M6dositotta a 8/2014.(VIILI5.) iinkonm!nyzati rendelet, 35 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
55M6dositotta a 8/2014.(VIILI5.) iinkormanyzati rendelet, 36 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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Szabo Gabor sk. 
korjegyzo 



1. mciiCJdct a 4/2011. (JTJ.23.) onlm1·mnn:rzati J'c,ndclcthc,z 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata tarsulasra atruhazott hataskorok 

23!. A Csalcvari Onkonnanyzati Tarsulasban ellatott feladatok es az ellatasukhoz kapcsol6d6 
Mmhamtt hataskorok 

1. Hazi segitsegnytijtas, jelzorendszeres hazi segitsegnytijtas, 
2. Csaladsegito- es gyermekj6leti feladatok ellatasa, 
3. Belso ellenorzesi feladatok 

23 M6dositotta a 8/2014.(VIII.J5.) 6nkonm\nyzati rendelet, 3 §-sa, hatalyos 2014. augusztus 16-t61 
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2. mcllcldct a 412011 . (JJT.23.) on lmrm li n:n ati rcndclcthct. 

Vertesboghir Kozseg Onkormanyzata 
reszvetelevelletrehozott tarsulasban ellatott feladatok 

es a tarsulasra atrubazott hataskorok 

I. A V ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulasban ellatott feladatok es az ellatasukhoz 
kapcsol6d6 hataskorok 

Hazi segitsegnylijtas, jelzorendszeres hazi segitsegnylijtas, 
Csaladsegito- es gyermekj6leti feladatok ellatasa, 
Belso ellenorzesi feladatok 

II. A onkormanyzati tarsulasban ellatott feladatok es az ellatasukhoz kapcsol6d6 hataskorok 

• Honvedelmi igazgatasi feladatok ellatasa, 

III. A onkormanyzati tarsulasban ellatott feladatok es az ellatasukhoz kapcsol6d6 hataskorok 

1. nevelesi, oktatasi feladatok ellatasa V ertesboglar-Bodmer Kozsegek Kozoktatasi 
Intezmenyfenntart6 Tarsulas utjan 

15 



1. fiiggelek a 4/2011. (111.23.) onkormanyzati rendelethez 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete tagjainak nevsora 

1. J6kai Erika 
2. Nagl Henrik 
3. Sarosi Ferenc 
4. Nemeth Janos 
5. Sztanyi Istvan 

16 



2. fiiggelek a 4/2011. (111.23.) onkormanyzati rendelethez 

Vertesboglar Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek Ugyrendi, Vagyonnyilatkozat 
EllenOrzO es Osszel'erhdeUensegd Vizsgalo HizoHsag tagjal 

• 
7Balint Attilane 

• Nagl Henrik 
• Nemeth Janos 

7 M6dositotta a 33/2012.(IV.13 .) hatarozat 
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3. fiiggelek a 4/2011. (111.23.) onkormanyzati rendelethez 

Vertesboglar Kozeg Onkormanyzata altalletesitett es fenntartott intezmeny 

Vertesboglari Altalanos Muvelodesi Kozpont (8085 Vertesboglar, Alkotmany utca 14.) Vertesboglar
Bodmer Kozoktatasi Intezmenyfenntart6 Tarsulas utjan. 

18 



4. fiiggelek a 4/2011. (111.23.) onkormanyzati rendelethez 

A tanacskozasi joggal rendelkezo onszervezodo kozossegek 

Sportegyesiilet V ertesboglar 
Polgarorseg V ertesboglar 

19 



Vet·tesboghir Kozseg Unkormanyzata Kepviselo-testuletenek 
9/2014. (VIII.15.) onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzat es intezmenyei 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (11.05). onkormanyzati 
rendeletenek m6dositasar61 

V ertesboglar Kozseg unkormanyzatanak Kepviselo-testillete az allamhaztartasrol szolo 2011 . evi 
CXCV torveny 23-24.-a, a Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX 
torveny, Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61 sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) 
bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket rendeli el: 

1. § (1) A az onkormanyzat es intezmenye 2014. evi koltsegveteserol sz616 2/2014. (II.05.) 
onkormanyzati rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete keriil. 
(2) A R 2 mellekletei helyebe e rendelet 2. mellekletei keriilnek. 
(3) A R 3 melleklete helyebe e rendelet 3. melleklete keriil. 
( 4) A R 4. melleklete helyebe e rendelet 4. melleklete keriil. 
(5) A R 6. melleklete helyebe e rendelet 5. melleklete keriil. 

2. §A R. 7. § (1)-(4) bekezdese helyebe a kovetkezo (1)-(4) bekezdes keriil: 
7. § (1) A Kepviselotestiilet- figyelemmel az Aht. 23. § (2) bekezdes c) pontjaban foglalt eloirasra az 
Onkormanyzat, az 6nall6an miikodo es gazdalkod6 valarnint az 6nall6an miikodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi koltsegvetesenek 

a) koltsegvetesi bevetelet 72.225 eFt-ban 
b) finanszirozasi bevetelet 53.258 eFt-ban 
c) beveteleit osszesen 125.483 eFt-ban 
azaz szazhuszonotrnilli6 negyszaznyolcvanharomezer forintban az 1 melleklet szerint, 
d) koltsegvetesi kiadasait 87.693 eFt-ban 
e) finanszirozasi kiadasai 37.790 eFt-ban 
f) kiadasait osszesen 125.483 eFt-ban 
azaz szazhuszonotrnilli6 negyszaznyolcvanharomezer forintban az 1 melleklet szerint, 
g) koltsegvetesi hiany 15.483 eFt 
azaz tizen6trnilli6 nyegyszaznyolcvanharomezer forintban allapitja meg. 

(2) Onkormanyzat, az 6nall6an miikodo es gazdalkod6 valarnint az 6nall6an miikodo koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi 

a) miikodesi celu koltsegvetesi bevetelei: 
b) miikodesi celu koltsegvetesi kiadasai: 
c) miikodesi hiany 

72.081 eFt, 
72.910 eFt, 

829 eFt 

(3) Onkormanyzat, az 6mlll6an miikodo es gazdalkod6 valarnint az 6nall6an muk6d6 koltsegvetesi 
szervek egyiittes 2014. evi 

a) felhalmozasi celu koltsegvetesi bevetelei: 
b) felhalmozasi celu koltsegvetesi kiadasai: 
c) felhalmozasi hianya 

144 eFt, 
14.783 eFt, 
14.639 eFt 

(4) Az (3) bekezdesben meghatarozott 829 ezer Ft miikodes, es 14.639 ezer forint felhalmozasi hiany 
osszegenek fedezetet 15.468 e Ft-ot el6z6 evi koltsegvetesi maradvanytjel6li meg. 

3.§ A R. 8. § (2) bekezdese helyebe a kovetkezo keriil: 
v ertesboglar Kozseg Onkormanyzata onkent vallalt feladatait az alabbiakbanjel6li meg: 
Sportegyesiilet tamogatasa 225 eFt, Tiizolt6 egyesiilet tamogatasa 125 eFt maximalis osszegben. 
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biro rendelkezes 

4.§ Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, hatalyba lepeset koveto napon hatalyat 
vesziti. 
A R 12.§ Ez a rcnddet a klhlrdct656t kovcto napun l61J lldtalyiJa a 2014. evl k.ullsegveles sud111 k.ell 
alkalmazni. 

~ 
Sztanyi Istva 
polgarmester 

A rendeletet kihirdettem: 
Vertesboglar, 2014. augusztus 15-en 

(lrJy 
T6th Janosne. 
cimzetes fOjegyzo 

~!li 
T6th Janosne 



1. melleklet 
Ve rtesbogl<3r Ki:izseg b nkormanyzatanak es intezmenyenek 2014. evi ki:i ltsegvet esi 

kiadasa i es bevete lei kiemelt el6iranyzatok, muki:ides i es felhalmozasi ko ltsegvet es sze rinti bontasban 

2014 . evi K6telez6 Onkent vfdalat Allamigazgat 
el6in\nyzat feladatok feladatok asi feladatok 

I Kiil tscgvctcsi mii kiid cs i kiadaso k 
Kl Szemelyi j uttatasok 29 696 29 696 0 0 
K2 Munkaad6kat terhel6 j arulekok es szocialis hozzajaru 7 766 7 766 0 0 
IU !Julugt ktdUd>Uk L4 IJC! L4 I JC! 0 0 

kama/ kiadd.'i 0 0 0 0 

K4 Ellatottak penzbeli j uttatasai 6 444 6 444 0 0 
K5 Egyeb miik6desi celu kiadasok 4 869 4 519 350 0 

Tarta/Jkok 0 0 0 0 

I.:.gyeb 111. c:. tdmogafdsok dl/amhdztartci.wn beliilre 3 5 11 3 511 0 0 

Egyih m. c:. limwgatdsok cillamhdztartd.mn kiviilre I 358 I 008 350 0 

Kiiltscgvetcsi miikiidesi kiadasok iisszesen 72 910 72 560 350 0 
Kiiltscgvetcsi felhalmozasi kiadasok 0 0 0 

K6 Beruhazasok 293 293 0 0 
K7 Feluj itasok 1 435 1 435 0 0 
K8 Egyeb felhalmozasu celu kiadasok 13 055 13 055 0 0 

Kiiltsegvetesi felhalmozasi kiadasok iisszesen 14 783 14 783 0 0 
KOLTSEGVETESJ KJADASOK OSSZESEN 87693 87 343 350 0 

K9 Fina nszirozasi k.iadasok 0 0 0 
Kozponti, iranyit6 szervi tamogatasok foly6sitasa 37 790 37 790 0 0 
Hosszu lejararu hitelek, k6lcs6n6k t6rlesztese 0 0 0 0 
F INANSZIROZASI KJADASOK QSSZESEN 37 790 37 790 0 0 
IDADAS<:>K·0SS:OESEN (11+1.0 125483 " 1251.33 ... 350 0 
Koltscgvetesi miikodesi bevetelek 0 0 0 

Bl Miik6desi celu tamogatasok allamhaztartason belii lr61 42 125 42 125 0 0 
6nkonmlnyzatok miik6d6si ttimogatasai 950 950 0 0 

Egyeb miikodesi celu tamogataserteku bevetel ah-t belii lrol 

Eb'Yeb miikodesi celu tamogatasok bevetelei allamhaztartason beW 2169 2169 0 0 

OEP 

Munkaiigyi kOzponl 

Onkorm;\nyt.nl\61, lcirushist61 

B3 K6zhatalmi bevetelek 14 710 14 710 0 0 
B3 11 Maganszemelyek j6vedelemad6i 0 0 0 0 
B34 Vagyoni tipusu ad6k 6 250 6 250 0 0 

epitmenyad6 450 450 0 0 

magtinszemelyek kommun3lis ad6ja 5 300 5 300 0 0 

te lekad6 500 500 0 0 

B35 Tennekek es szolgaltatasok ad6i 8 260 8 260 0 0 
alland6 jelleggel vegzett ipariizesi ado 6500 6500 0 0 

tart6zkodas utan fizetett idegenforgalmi ad6t 0 0 

gep janniiad6 I 760 I 760 0 0 

B36 Egyeb k6zhatalmi bevetelek 200 200 0 0 
igazgatasi szolgaltatasi dij 0 0 0 0 

birsag 200 200 0 0 

kesedelmi p6tlek 0 0 0 0 

B4 Miikodesi bevetelek 15 246 14 896 350 0 
Tulajdonosi bevetel I 373 I 373 0 

Szolgaltatasok ellenertek I 425 I 075 350 0 

Ellatasi dijak 6 967 6967 0 

Egyeb miikodesi bevetel 5 481 5 481 

B6 Miik6desi celu atvett penzeszk6z6k 0 0 0 0 
M iikodcsi koltsegvetesi bevetelek osszesen 72 081 71731 350 0 

Koltsegvetesi fel halmozasi bevetelek 0 0 0 
Felhalmozasi ceh\ tamogatasok allamhaztartason 

B2 beliilr61 0 0 0 0 
B5 Felhalmozasi bevetelek 0 0 0 0 
B7 Felhalmozasi celu atvett penzeszk6z6k 144 144 0 0 

Felhalmozasi koltscgvetcsi bevetelek osszesen 144 144 0 0 
III KQL TSEGVETESI BEVETELEK 0SSZESEN 72 225 71875 350 0 
B8 Finanszirozasi bevctelek 0 0 0 0 

maradvanyanak igenybevetele 15 468 15 468 0 0 
K6zponti, iranyit6 szervi tamogatasok 37 790 37 790 0 0 

IV FINANSZIROZASI BEVETELEK QSSZESEN 53258 53 258 0 0 
BEVETELEK 0SSZESEN 125 483 125133. 350 0 
Koltsegvetesi hifmy -1 5 468 
Miikodesi hiany- /tobblet + -829 
Felhalmozasi hiany- /tobblet + -14639 
Hianyok bels6 finanszirozasa 
e16z6 evi miikodesi k6 ltsegvetesi maradvany 3 368 
el6z6 evi felhalmozasi k6ltsegvetesi maradvany 12 100 



2. melleklet 

vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetesi 

kiadasai es bevetelei kiemelt el6iranyzatok, mukodesi es felhalmozasi koltsegvetes szerinti bontasban 

2014. evi Kotelez6 Onkent valalat Allamigazgat 
e16iranyzat fe1adatok fe1adatok asi feladatok 

I Koltscgvetcsi miikodcsi kiadasok 
K1 Szeme1yi juttatasok 5 254 5 254 0 0 
K2 Munkaad6kat terhe16 jaru1ekok es szocialis hozzajaru 1 151 1 151 0 0 
K3 Do1ogi kiadasok 9 740 9 740 0 0 

kamat kiadas 0 0 0 0 

K4 Ellatottak penzbe1i juttatasai 6 444 6 444 0 0 
K5 Egyeb miikiidesi ce1u kiadasok 3 919 3 569 350 0 

Tartai<!kok 0 0 0 0 

Egyih m. c. tcimogatcisok 61/amhciztartitson heliilre 2 561 2 561 0 0 

Egyih m. c. ttimogatOsok 01/amhciztartd.wm kfviilre I 358 I 008 350 0 

Koltscgvetcsi miikodcsi kiadasok osszesen 26 508 26 158 350 0 
Kiiltsegvetcsi felhalmozasi kiadasok 0 0 0 

K6 8eruhazasok 293 293 0 0 
K7 Fe1ujitasok 1 435 1 435 0 0 
K8 Egyeb fe1halmozasu ce1u kiadasok 13 055 13 055 0 0 

Koltsegvetesi felhalmozasi kiadasok osszesen 14 783 14 783 0 0 
KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN 41 291 40 941 350 0 

K9 Finanszirozasi kiadasok 0 0 0 
Kiizponti, iranyit6 szervi tamogatasok fo1y6sitasa 37 790 37 790 0 0 
Hosszu 1ejaratu hite1ek, kiilcsiiniik tiir1esztese 0 0 0 0 
FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN 37 790 37 790 0 0 
KfADASOK 'OSSZESEN O+IIJ 79081 78 731 350 0 
Koltscgvetcsi miikiidesi bevetelek 0 0 0 
Miikiidesi ce1u tamogatasok a!lamhaztartason 

81 be1iilr61 42125 42125 0 0 
Onkonminyzatok miikodesi tamogatasai 950 950 0 0 

Egyeb miik6desi cehi tamogataserteku bevetel ah-t beliilr61 

Egyeb miik6desi celu tamogatasok bevetelei allamhaztartason bel" 2 I69 2 I69 0 0 

OEP 

Munkaiigyi kOzpont 

Onkonnfmyz.att61, tArusl<ist61 

83 Kiizhata1mi bevete1ek 14 710 14 710 0 0 
8311 Maganszeme1yek jovede1emad6i 0 0 0 0 
834 Vagyoni tipusu ad6k 6 250 6 250 0 0 

epitmenyad6 450 .f50 0 0 

maganszemelyek kommunalis ad6ja 5300 5 300 0 0 

te lekad6 500 500 0 0 

835 Termekek es szo1ga1tatasok ad6i 8 260 8 260 0 0 
alland6 jelleggel vegzett ipariizesi ado 6 500 6 500 0 0 

tart6zkodas utan fizetett idegenforgalmi ad6t 0 0 

gepjannf1ad6 I 760 I 760 0 0 

836 Egyeb kiizhata1mi bevete1ek 200 200 0 0 
igazgatasi szolgaltatasi dij 0 0 0 0 

birsag 200 200 0 0 

kesedehni p6tlek 0 0 0 0 

84 Mukiidesi bevete1ek 7 999 7 649 350 0 
Tulajdonosi bevetel I 373 I 373 0 

Szolga!tatasok ellenertek I I45 795 350 0 

Ellatasi dijak 0 0 0 

Egyeb miikodesi bevetel 5 .fBI 5 48I 

86 Miikiidesi ce1u atvett penzeszkiiziik 0 0 0 0 
Miikodesi koltsegvetesi bevetelek iisszesen 64 834 64 484 350 0 

Kiiltsegvetcsi felhalmozasi bevetelek 0 0 0 
Fe1ha1mozasi ce1u tamogatasok allamhaztartason 

82 be1ii1r61 0 0 0 0 
85 Fe1ha1mozasi bevete1ek 0 0 0 0 
87 Fe1ha1mozasi ce1u atvett penzeszkiiziik 144 144 0 0 

Felhalmozasi kiiltsegvetcsi bevetelek iisszesen 144 144 0 0 
III KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN 64 978 64 628 350 0 
88 Finanszirozasi bevetelek 0 0 0 0 

maradvanyanak igenybevete1e 14103 14103 0 0 
IV FINANSZlROZASl BEVETELEK OSSZESEN 14103 14 103 0 0 

BEVETELEK OSSZESEN 79 081 78 731 350 T 0 



3. mell eklet 

Alta lanos Muvelodes i Kbzpont 2014. evi kb ltsegvetesi 

kiadasai es bevet elei kieme lt eloira nyzatok, mukbdesi es fe lhalmozasi kb ltsegvet es sze rinti bontasban 

On kent 
20 14. evi Ki:itelez6 valalat Allamigazgat 
eli:iirfmyzat feladatok feladatok asi feladatok 

I Ko ltscgvctcsi miikodcs i kiadaso k 
Kl Szemelyi juttatasok 24 442 24442 0 0 
f: 2 Munkuuuukul ll:lt hl:llu jur ulekuk eu U<,uuiuliu hu ...... ujur u G Gl5 G Gl .'i 0 0 
K3 Dologi kiadasok 14 395 14 395 0 0 

kama! kiadas 0 0 0 0 
K4 Ellatottak penzbeli juttatasai 0 0 0 0 
K5 Egyeb miiki:idesi celu kiadasok 950 950 0 0 

Tanalekok 0 0 0 0 
Egyeb m. c. !6moga1asok 61/amhazlarlason heliilre 950 950 0 0 
t.g yeb Ill. c. /amoga/asok al/amhaz/arl6son kiviilre 0 0 0 0 

Koltscgvctcsi miikodcsi kiadasok osszesen 46 402 46 402 0 0 
Koltscgvctcsi fclha lmozasi kiadaso k 0 0 0 

K6 Beruhazasok 0 0 0 0 
K7 Felujitasok 0 0 0 0 
K8 Egyeb felhalmozasu celu kiadasok 0 0 0 0 

Koltscgvctesi felhalmozasi kiadasok osszcscn 0 0 0 0 
KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN 46 402 46 402 0 0 

K9 Finanszirozasi kiadasok 0 0 0 
Ki:izponti, iranyit6 szervi tamogatasok fo ly6sitasa 0 0 0 0 
Hosszu lejaratu hitelek, ki:ilcsi:ini:ik ti:irlesztese 0 0 0 0 
FJNANSZffiOZASI KIADASOK OSSZESEN 0 0 0 0 
IDA.DASOK OSSZESEN (t-~'II), 46402 46402 0 0 
Koltscgvetcsi miikodcsi bcvetclek 0 0 0 
Miiki:idesi celu tamogatasok allamhaztartason 

B l beliilr61 0 0 0 0 
Onkonminyzatok miikOdesi tamogatasai 0 0 0 0 

Egyeb miikodesi celu tamogatasok bevetelei a1lamhaztartason beli 0 0 0 0 

OEP 

Munkaligyi kOz:pont 

6nkonn<'inyzatt61, t<'irush\st61 

B3 Ki:izhatalmi bevetelek 0 0 0 0 
B3 11 Maganszemelyek j i:ivedelemad6i 0 0 0 0 
B34 Vagyoni tipusu ad6k 0 0 0 0 

epitmenyad6 0 0 0 0 

maganszemelyek kommunalis ad6ja 0 0 0 0 

telekad6 0 0 0 0 

B35 Termekek es szolgaltatasok ad6i 0 0 0 0 
a11and6 je11eggel vegzett ipariizesi ad6 0 0 0 0 

tart6zkodas utan fizetett idegenforgalmi ad6t 0 0 

gepjanniiad6 0 0 0 0 

B36 Egyeb ki:izhatalmi bevetelek 0 0 0 0 
igazgatasi szolgaltatasi dij 0 0 0 0 

birsag 0 0 0 0 

kesedelmi p6tlek 0 0 0 0 

B4 Muki:idesi bevetelek 7 247 7 247 0 0 
Tulajdonosi bevetel 0 0 0 

Szolgaltatasok e11enertek 280 280 0 0 

E1latasi dijak 6 967 6 967 0 

Egyeb miikodesi bevetel 0 

B6 Muki:idesi celu atvett penzeszki:izi:ik 0 0 0 0 
Miikodesi koltsegvetesi bcvctelck osszesen 7 247 7 247 0 0 

Koltsegvetesi fclh a lmozasi bcvetelek 0 0 0 
Felhalmozasi celu tamogatasok allamhaztartason 

B2 beliilrol 0 0 0 0 
B5 Felhalmozasi bevetelek 0 0 0 0 
B7 Felhalmozasi celu atvett penzeszki:izi:ik 0 0 0 0 

Felha lmozasi koltsegvetcsi bcvctclek osszesen 0 0 0 0 
III KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN 7 247 7 247 0 0 
B8 F inanszirozasi bevetelek 0 0 0 0 

Ki:izponti, iranyit6 szervi tamogatasok 37 790 37 790 0 0 
Maradvany igenybevetel I 365 I 365 

IV FINANSZffiOZASl BEVETELEK OSSZESEN 39 155 39155 0 ,, 0 
BEVETELEK OSSZESEN 46 402 46 402 ·0 ·., .. 0 



Az Onkormanyzat es intezmenye 2014. evi felhalmozasi kiadasainak reszletezese celok szerint 

4. melleklet 
eloininyzat ezer Ft-

Megnevezes reszletezes ban 

Egyeb felhalmozasu celu kiadasok 13 055 
IKSZT palyazatb61 visszafizetesi kotelezettseg 12 855 

lakashoz jut6k tamogatasa 200 

Beruhazas 293 

szivattyli beszerzes 293 

Felujitas 1435 

Szennyviztisztit6 telep gepiracs csere 435 
, 
u tfeluj itas 1 000 

osszesen 14 783 



Wrtesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetese 

koltG6gvot6Gi GWrvonk6nt1 kotole;ro fel a d atonl-;~nt 1 1-;i'ilm'illt !il loir~ n','l il tOI-; nerinti renleteJ:et:t:el1 

mukodesi es felhalmozasi kozgazdasagi tagolasban 

5. melleklet 

2/2014. (!1.05.) sz. rendelet 6. melleklet 

6/A Onilll6un mtildldlllntezmcny 

Bevetel Bevetel Kiadas !(iadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 

1 Attalanos Miivelodesi Kozpont 
Miikodesi koltsegvetes 
mukodesi bevetel 7 247 7 247 
Egyeb m. c. tamogatasok allamhaztartason beliilre 
Egyeb m. c. tamogatasok allamhaztartason kiviilre 
iranyit6 szervt61 kapott tamogatas 37 430 37 790 
koltsegvetesi maradvany 0 1 365 
szemelyi juttatasok 24 158 24442 
munkaad6t terhel6 jarulekok 6 539 6 615 
dologi kiadasok 13 980 14 395 
egyeb mukodesi celu kiadas 0 950 
Felhalmozasi koltsegvetes 
iranyit6 szervt61 kapott tamogatas 0 0 
felujitas 0 0 

Attalanos Miivelodesi Kozpont osszesen 44 677 46 402 44 677 46 402 

6/A Ona116an miikodo intezmeny osszesen 44 677 46 402 44 677 46 402 

6/B Onkormanyzat szakfeladatai 

Bevetel Bevetel !(iadas !(iadas 

Megnevezes eredet eir. m6d. eir. eredeti eir m6d eir 

Onkormanyzatok es onkormanyzati hivatalok jogalkot6 es 
1 altalanos igazgatasi tevekenysege 

Miikodesi koltsegvetes 
mukodesi bevetel 526 526 
Egyeb mukodesi bevetel 6 246 5 481 
milkodesi celu tamogates aht.-n beliilr61 0 950 
szemelyi juttatas 3 232 3 232 
munkaad6t terhel6 jarulekok 878 878 
dologi kiadasok 3 656 4 942 
Egyeb m. c. tamogatasok allamhaztartason belulre 1 458 1 458 
Egyeb m. c. tamogatasok allamhaztartason kfviilre 350 350 
El6z6 evi mukodesi koltsegvetesi maradvany igenybevetele 863 1 537 0 0 
Felhalmozasi koltsegvetes 
felhalmozasi celu tamogates aht.-n beliilr61 
felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilr61 144 144 

El6z6 evi felhalmozasi koltsegvetesi maradvany igenybevetele 12 100 12 100 

felhalmozasi celu tamogatas aht.-n kiviilre 200 200 

felhalmozasi celu tamogataserteku kiadas aht.-n beliilre 12 855 12 855 
Onkormanyzati jogalkotas osszesen 19 879 20 738 22 629 23 915 

1/4 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5. melleklet 

Wrtesboglar Kozseg Onkormanyzatanak 2014. evi koltsegvetese 

~Gilt~ ~(!V fil t~ ~i n fil rvfil n~ oi nt1 ~otfil l fil :ro fri1 lllr.i'ilton~~ nt1 ~i P.m P. It e loir~ny:r'ilto~ ~:r 'i rinti roi>:rl'it'i:roi>>'il1 

mukodesi es felhalmozasi kozgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel Kiadas J(iadas 

M~P:ll ~V~7AC. ~r~rl~t ~ir . mod . eir. eredeti eir mod eir 

Onkormanyzatok elszamolasai 
Miikodesi koltsegvetes 
Alland6 jelleggel vegzett ipariizesi ad6 6 500 6 500 
Epitmenyad6 450 450 
Maganszemelyek kommunalis ad6ja 5 300 5 300 
Telekad6 500 500 
Gepjarmiiad6 1 760 1 760 
p6tlek, birsag 200 200 
Normativ allami tamogatas 38 539 39 006 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Felhalmozasi es t6kejellegii bevetel 

Onkorm. feladatra nem terv. elsz.ossz.: 53 249 53 716 
Finanszirozasi miiveletek 
Miikodesi koltsegvetes 
miikodesi celu hitel torlesztese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
felhalmozasi celu hitel tiirlesztese 0 0 

Finanszirozasi miiveletek osszesen 0 0 0 0 

Onkormanyzatok elszamolasai kvi. szerveikkel 
Miikodesi koltsegvetes 
tamogatasok foly6sitasa 37 430 37 790 

Onkorm.elszamolasai kvi.szerveikkel osszesen 0 0 37 430 37 790 
Sportletesitmenyek, edzotaborok miikodtetese es fejlesztese 
Miikodesi koltsegvetes 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi kiadasok 117 117 

Sportletesitmenyek, edzotaborok miikodtetese es fejlesztese 
osszesen 0 0 117 117 

V aros-, kozseggazdalkodasi egyeb szolgaltatasok 
Miikodesi koltsegvetes 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi kiadasok 1 310 1 310 
Felhalmozasi koltsegvetes 
beruhazas 

Yaros-, kozseggazdalkodasi egyeb szolg:iltatasok ossesen 0 0 1 310 1 310 

Kozvilagitasi feladatok 
Miikodesi koltsegvetes 
dologi kiadasok 1 251 1 251 

Kozvilagitasi feladatok osszesen 0 0 1251 1251 

H:iziorvosi alapell:itas 
Miikodesi koltsegvetes 
tamogatasertekii mukodesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6t terhel6 jarulekok 
dologi kiadasok 840 840 
Miikodesi c. penzeszkoz atadas 

H:iziorvosi alapellatas osszesen 0 0 840 840 
H:iziorvosi iigyeleti ell:itas 
Miikodesi koltsegvetes 
mukodesi tamogatas allamht-on beliilr61 960 82 
miikodesi tamogatas allamht-on beliilre 3 309 1 103 
mukodesi celu kiadas allamht-on kiviilre 0 1 008 

Haziorvosi iigyeleti ellatas osszesen 960 82 3 309 2 Ill 

2/4 
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18 

s. melleklet 

Wrtesboglar Ki::izseg Onkormanyzatanak 2014. evi ki::i ltsegvetese 

knlt~P811PtP~i qpr\/PnkPnt, kntPIP7n fPii1rl i1tnnkPnt, kir:>mPit r:> l6ir~ny7ntok )1P. rinti r~)I I ,.tiiz'ii~~ii l 1 
muki::idesi es felh almozasi ki::izgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Mtlf';JltlVtl7:tl~ tln~rltlt tlir morl F-ir eredeti eir mod eir 

Nem veszelyes (telepiilesi) hulladek vegyes (omlesztett) 
begyiij tese, szallitasa, atrakas 
Mukodesi koltsegvetes 
tamogatasertekii mukodesi bevetel 
szemelyi juttatas 
munkaad6kat terhelo jarulek 
dologi kiadasok 89 89 

Nem veszelyes (telepiilesi) hulladek vegyes (omlesztett) 
begyiijtese, szallitasa, atrakas osszesen 0 0 89 89 

Szennyviz gyiijtese, tisztitasa, elhelyezese 
Felhalmozasi koltsegvetes 
Tulajdonosi bevetel 1 262 1 262 
beruhazas 0 293 
Felt1jitas 728 435 

Szennyviz gyiijtese, tisztitasa, elhelyezese osszesen 1 262 1 262 728 728 
Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal 
kapcsolatos feladatok 
Miikodesi koltsegvetes 
szolgaltatasok bevetele 730 730 
onkormanyzatok sajatos muk.bevetele 
dologi kiadasok 725 725 
felhalmozasi kOitsegvetes 
felujitas 

Az onkormanyzati vagyonnal val6 gazdalkodassal 
kapcsolatos feladatok osszesen 730 730 725 725 

Foglalkoztatast helyett.tam.hossz.idotar. kozfoglalkoztatas 
Miikodesi koltsegvetes 
miikodesi tamogatas allamht-on beliilr61 758 1 978 
szemelyi juttatas 851 1 926 
munkaad6t terhel6 jarulekok 115 260 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Foglalkoztatast helyett.tam.hossz.id6tar. kozfogl.osszesen 758 1978 966 2 186 
Teli kozfoglalkoztatas 
Mukodesi koltsegvetes 
miikodesi tamogatas allamht-on beliilr61 0 109 
szemelyi juttatas 0 96 
munkaad6t terhel6 jarulekok 0 13 
dologi es egyeb foly6 kiadasok 

Teli kozfoglalkoztatas osszesen 0 109 0 109 
Atmeneti segely 
Miikodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 110 110 

Atmeneti segely osszesen 0 0 110 110 

Temetesi segely 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 100 100 

Temetesi segely osszesen 0 0 100 100 
Egyeb onkormanyzati eseti penzb.ellat 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 1 123 1 123 

Egyeb onkorm.eseti penzb.ellat ossz. 0 0 1123 1123 
Kiiztemetes 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 

Kiiztemetes osszesen 0 0 0 0 

3/4 
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5. melleklet 

vertesboglar Ki:izseg Onkormanyzatanak 2014. evi ki:iltsegvetese 

l(i:iltc6Rvot6ci c;rorvonk6nt1 lr. i:itolo;r6 foiJdJtonk6nt1 kiomolt oloidnyntok cwrinti r6c;rlotm6ccol 1 

muki:idesi es felhalmozasi ki:izgazdasagi tagolasban 

Bevetel Bevetel Kiadas Kiadas 

Mc:.o;nc:vczc~ eredet eir, mod, eir, eredeti eir mod eir 

Aktiv koruak ellatasa 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 3 967 3 967 

Aktiv koruak ellatas osszesen 0 0 3 967 3 967 

Lakasfenntartasi tam. nor·mativ alapon 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 994 994 

Lakasfenntartasi tam. normativ a. ossz 0 0 994 994 

Rendkiviili gyermekvedelmi tamogatas 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 150 150 

Rendkiviili gyermekvedelmi tam.ossz. 0 0 150 ISO 
Apolasi dij alanyi jogon 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 0 0 

Apoliisi dij alanyi jogon osszesen 0 0 0 0 
Kozgyogyellatas 
Mukodesi koltsegvetes 
Ellatottak penzbeli juttatasai 

Kozgyogyellatiis osszesen 0 0 0 0 
Kozutak, hidak, alagutak iizemeltetese, fenntartasa 
Mukodesi koltsegvetes 
dologi es egyeb folyo kiadasok 0 466 
maradvany igenybevetel 0 466 
felhalmozasi koltsegvetes 
felujftas 1000 1000 

Kozutak, hidak, alagutak iizemeltetese, fenntartasa osszesen 0 466 1000 1466 

6/B Onkormiinyzat es szakfeladatai osszesen 76 838 79 081 76 838 79 081 

Vertesbogliir Kozseg Onkormiinyzata es intezmenye osszesen 121515 125 483 121 515 125 483 
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