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86/2018. ( I X . 19.) - a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről 
87/2018. ( I X . 19.) - a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 
88/2018. ( I X . 19.) - a szünidei gyermekétkeztetésről 
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90/2018. ( I X . 19.)-
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92/201 8. ( IX. 19.) - autóbusz menetrend módosítás kezdeményezéséről 
93/2018. ( I X . 19.) - Magirus-Deutz Mereur Tűzoltóautó eladásáról 
94/201 8. ( I X . 19.) - régi hivatal épületében lévő lakás bérbeadásának elutasításáról 
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J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember I9-én 16.00 
órakor megtartott nyilvános üléséről. 

Helye: Művelődési Ház, Vértesboglár, Alkotmány u. 7. 

Jelen vannak: 
Sztányi István polgármester 
Jókai Erika alpolgármester 
Nágl Józsefné képviselő 
Nacsák Tamás képviselő 
Winkler László képviselő 

Tanácskozási joggal vesz részt: 
Tóth Jánosné címzetes főjegyző 
Frey Margit ÁMK igazgató 
Frész Judit élelmezésvezető 
Terjékné Hadlacki Csilla iskola igazgató 
dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető 
Nágl Vendel lakosság részéről 

Jegyzőkönyvvezető: 
Majomé Burghardt Angéla önkormányzati főelőadó 

Sztányi István polgármester: 
Köszöntök mindenkit a nyilvános képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert az 5 fős képviselő-testületből mindenki jelen van. A meghívóban kiküldött 
napirendet kiegészítésre javaslom. Az aktuális ügyek napirendhez két kérelem érkezett, melyet 
tárgyalásra javaslok. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
83/2018. (IX. 19.) határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 

Vértesboglár Község önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. szeptember 19-i nyilvános 
képviselő-testületi ülés napirendjét a következők szerint fogadja el: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés között 
végzett munkáról 
Előterjesztő: polgármester 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet megalkotása 
Előtérjesz tő: pnlgá rmester 

3. Beszámoló a Vértesboglár Általános Művelődési Központ óvoda intézményegység szakmai 
munkájáról 
Előterjesztő: igazgató 

4. Belső ellenőri jelentésről 
Előterjesztő: polgármester 

5. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. beszámolója a települési 
hulladékelszállítással kapcsolatban 
Előterjesztő: polgántiester 
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6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 
Előterjesztő: polgármester 

7. Gyermekek szünidei étkeztetéséről 
Előterjesztő: polgármester 

8. Játszótér felülvizsgálati tanúsítvány elkészíttetése 
Előterjesztő: polgármester 

9. Belterületi útfelújítás 
Előterjesztő: polgármester 

10. Gépjárművek parkolásának biztosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

11. Aktuális ügyek 
Autóbusz menetrend módosításának kezdeményezéséről 
önkormányzati lakás igénylése 
vízbekötési igény 

Napirend tárgyalása: 
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés között  
végzett munkáról 

A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Az óvoda felújítási pályázattal kapcsolatban most sikerült a gázóra cserét megoldani. Az engedélyünk és 
az óracsere is készen van. A harmadik módosításunkra még nem kaptunk semmi választ. Ma voltunk 
projekt megbeszélésen a Kincstárnál. A pályázat megvalósítása készen van, már csak néhány 
dokumentáció benyújtása szükséges. 
Az óvodához hozattunk 4 m? homokot, feltöltöttük az udvari játékok körül a terepet. 
A közlekedési táblák cseréjét nagy vonalakban elvégeztük, azonban szükséges még néhány tábla 
beszerzése. 
Nacsák Tamás képviselő: 
Úgy gondolom, hogy a Kossuth utca 138. számnál lévő kanyarban elegendő lenne egy „Elsőbbségadás 
kötelező" tábla. 

Sztányi István polgármester: 
A rendőr véleménye szerint a „STOP" tábla maradjon a kereszteződésben. 
Az új utcában a víz és szennyvíz közmű elhelyezése megtörtént. Tegnap megvolt a nyomáspróba is. Az 
útburkolat visszatöltésre került, ott még az útfelület kialakítása van vissza, mely a közeljövőben elkészül. 
Ennyit szerettem volna elmondani a két ülés között végezett tájékoztatómban. Van-e kérdés a képviselők 
részéről? 

Nacsák Tamás képviselő: 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentésben nem folyamatos a határozatok 
sorszáma. A többi határozat végrehajtása nincs lejelentve? 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző: 

A napirendek elfogadására és a tájékoztatók, beszámolók elfogadására nem történik végrehajtás. 

Nacsák Tamás képviselő: 

Mikor lesz a falu végén ledepózott zöldhulladék égetése? Szívesen segítek, most sokat vagyok itthon. 

Sztányi István polgármester: 
Azon a területen levágattam a füvet, a nagy gaz mellett nem is lehetett volna égetni. A tűzoltók 
jelenlétében hamarosan megtörténik az égetés, mielőtt beköszönt az esős idő. 
Amennyiben nincs más hozzászólás, a beszámolót elfogadásrajavaslom. 
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A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
84/2018. (IX.19.) határozata 
polgármesteri beszámolóról 

Vértesboglór Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló 
beszámolóját megismerte és azt elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló  
rendelet megalkotása 

Sztányi István polgármester: 
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tervezet társadalmi véleményeztetésére 
nagyon sok vélemény érkezett a lakosság részéről. Ezeket figyelembe véve elkészült egy tervezet egy 
összefoglaló. Vannak kérdéses pontok, melyeket el kell most döntenünk. 
Javaslom, hogy a 6. pont 8 § bekezdés ad.) pontjában az elektromos távközlési vezetéknél ne 2 méter 
hanem 2,5 méter magasságig legyen levágva a növényzet. A járdától oldalra fél méter legyen levágva, így 
lehet kényelmesen közlekedni a járdán. Kimaradt a tervezetből és úgy gondolom, hogy fontos lenne, ha 
az út felé is levágnánk a növényzetet az úttest szélétől egy méterre. Utca sarkoknál nem lehet kilátni, 
nagyon sok ilyen hely van. 
Amennyiben a rendelet megalkotásra kerül, körbe kell járni a faluban és külön-külön felszólítani a 
lakókat, hogy hol vágják le a növényzetet. 
A zajkeltéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb lakossági vélemény. Eltérő vélemények érkeztek. Van aki a 
teljes vasárnapot levédené, van aki pedig csak akkor tudna füvet vágni, mert hétköznap dolgozik. Más 
pedig akkor pihenne. Olyan ésszerű rendeletet kell alkotnunk, amit végre is lehet hajtani, és be is tudunk 
tartatni. 

Winkler László képviselő: 
Sok ember sok mindent akar. Nem lehetne 2-3 változatot készíteni a falunak és az szavazzák meg a 
lakók? 

Nacsák Tamás képviselő: 
Népszavazásra nem jönnek el az emberek. Nem lesz egyetértés. Hozunk egy döntést, amit bármikor 
tudunk módosítani. 

Sztányi István polgármester: 
Vannak lakossági vélemények. Ebből nekünk kell döntést hozni. Úgy gondolom, ennél nagyobb 
nyilvánosságot nem tudunk adni, minden ingatlanba eljuttattuk a tervezetet. 

Winkler László képviselő: 

Nem a fűnyírással van gondom, hanem azzal, hogy azért döntöttünk így, hogy a többséget ne zavarja. 

Sztányi István polgármester: 

Nagyfokú nyilvánosságot biztosítottunk. Ezzel lehet döntést hozni. Mikor tiltsuk meg a zajkeltést? 

Nágl Józsefné képviselő: 
Úgy gondolom, a teljes vasárnapot védjük le. Akkor ne lehessen zajt kelteni. A vasárnap, az pihenőnap. 
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Nacsák Tamás képviselő: 
Van olyan vélemény, hogy inkább legyen a vasárnap letiltva minden ilyen munkavégzéstől, viszont a 
hétköznapokon ne hétkor legyen vége, mert ha hatkor jön haza a munkából, hétig nem tudja nyáron 
befejezni a fűnyírást. 

dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető: 
Az a rendelet olyan szabályokat tartalmaz, melynek többsége már valamilyen más rendeletben benne van. 
Ez a rendelet tervezet annyiban más, mint az eddigiek, itt minden egyben van. Nem három lépésben lehet 
szankcionálni, hanem kettőben vagy egyben. Eddig az volt az eljárás, hogy ha valami probléma volt, 
felszólítottunk határidővel. Ha nem teljesítette, akkor következett a jegyzői kötelezés határidővel. Ha azt 
sem teljesítette, akkor a bírság következett. Ez esetben meg lehet spórolni a kötelezést vagy a felszólítást. 
Közvetlenebbül lehet bírságolni, nem telik el sok idő az esemény és az esetleges bírság között. Ebben 
látom emiek a rendeletnek a lényegét, így gyorsabban lehet kezelni az ügyeket. 

Sztányi István polgármester: 
Hogyan kell majd kezeim a bejelentéseket? 

dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető: 
Két olyan bizonyíték kell, mely egymástól függetlenül megerősíti a tényt. Ha van ellentanú, akkor több 
bizonyíték szükséges. 

Nacsák Tamás képviselő: 
Az lenne a cél, hogy ne zavarjuk egymást. Akár a tiltott időszakban is meg lehet beszélni a szomszéddal, 
hogy zajt keltünk egy bizonyos ideig. 

Sztányi István polgármester: 
Javaslom, hogy vasárnap egész nap tiltsuk meg a zajkeltést, de szombaton lehessen a hétköznapi 
időbeosztáshoz hasonlón zajt kelteni. 
A megalkotott rendeletből javaslok egy kivonatot készíteni, kiemelten az időpontokra és azt minden 
ingatlanba eljuttatni. Ebbe a tájékoztatóba a bejelentés körülményeit is írjuk be. 

Jókai Erika alpolgármester: 
Korábbi ülésen a drón használattal kapcsolatban volt kérésem. Minden héten van valaki, aki drónnal 
repked. Javaslom az erre vonatkozó szabályokat is megjelentetni a tájékoztatóban. 

Nacsák Tamás képviselő: 
A drón használat szabályozás alapján, kamerával felszerelt drónt kizárólag repülési engedély birtokában 
lehet használni. Ha nincs rajta kamera, akkor 800-1000 méterig repülhet csak fel. 

Sztányi István polgármester: 
Visszatérve a rendelet tervezetre, a szeszesital fogyasztás tiltását javaslom benne hagyni a rendeletben. 
Rengeteg a szemét, a sörös doboz mindenhol. 

Nacsák Tamás képviselő: 
A tervezetben a bírságminimum összegének meghatározását azért javasoltam, mert könnyen fordulhatunk 
abba a helyzetbe, hogy az elkövető szociálisan rászoruló személy, és annak a gyereke büntetlenül tud 
garázdálkodni a faluban, mert nem tudjuk megbüntetni. Egy minimális bírság összeget azért gondolnék 
hasznosnak, hogy mindenkinek nyilvánvaló legyen, hogy ne is kezdjen semmilyen alkudozásba. Ne keltse 
azt az érzetet, hogy mivel hátrányos vagyok, úgyis eltekintetnek tőle. 

Sztányi István polgármester: 
A Hivatal azért van, hogy végrehajtsa a bírságot, ezt nem értik meg az emberek. Ha a törvény azt mondja, 
akkor be kell hajtani. Mindenkitől. 
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Jókai Erika alpolgármester: 

A buszmegállóra felragasztott plakátokkal és a lábnyomokkal is gond van. 

Nacsák Tamás képviselő: 

A plakát gazdáját ki lehet nyomozni, az felelőssé tehető. 

Winkler László képviselő: 

Van itt aki táblát kirakott évek óta és nem csinál a Hivatal semmit. 

Dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető: 
Ez túlzás! Felszólítás majd kötelezést követően bírságoltuk, amit nem fizetett be, de be fogjuk hajtani 
adók módjára. Ezt követően majd megkapja a táblát kihelyező személy a következő bírságot emelt 
tétellel. 
Sztányi István polgármester: 
Amennyiben nincs más észrevétel a tervezettel kapcsolatban, az elhangzott javaslatok 
figyelembevételével azt megalkotásrajavaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő rendeletet alkotja: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018 (IX. 25.) Önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletéi képezi. 

3. Beszámoló a Vértesboglár Általános Művelődési Központ óvoda intézményegység szakmai  
munkájáról 

A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
A beszámoló szépen Összeszedett, örömteli, hogy emelkedik a gyermeklétszám az óvodában. Kérem az 
ÁMK igazgatót, amennyiben kívánja egészítse ki a beszámolót. 
Frey Margit ÁMK igazgató: 
Annyiban szeretném kiegészíteni a beszámolómat, hogy az abban foglalt álláshely, a beszámoló készítése 
óta betöltésre került. Egy pályázónk volt, aki alkalmas is az állás betöltésére, így szeptembertől Sándorné 
Szakács Tímea vértesbogiári lakos az óvoda alkalmazottja. Jelenleg 33 fő az óvodai gyerek létszám, 
ehhez még az év során jönnek kicsik. Ezzel együtt jóval több a létszámunk a tavalyi 27 főhöz képest. 

Sztányi István polgármester: 

Az intézmények közötti kapcsolatot javaslom még egy kicsit stabilabb alapokra helyezni. 

Frey Margit ÁMK igazgató: 
Az iskolával egyeztettünk, dolgozunk azon, hogy a két intézmény közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzük, 
igyekszünk azt más alapokra helyezni, a jövőben jobb együttműködést szeretnénk mi is a két intézmény 
között. 
Sztányi István polgármester: 
Köszönjük az óvodás szerepléseket a rendezvényeken. Látjuk, hogy mindenhol ott vagytok, sokat 
dolgoztok, ez a gyerekek fejlődésén is látszik. A továbbiakban jó munkát kívánok az óvoda dolgozóinak. 
Amennyiben nincs más észrevétel a beszámolót elfogadásra javaslom. 
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A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
85/2018. (IX. 19.) határozata 

a Vértesboglár Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolója 
elfogadásáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
C X C . törvény 85. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a Vértesboglár Általános Művelődési Központ 
2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolóját és azt elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester és intézményvezető 

4. Belső ellenőri jelentésről 
A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
2018. évben a belső ellenőr az átadott pénzeszközök felhasználását vizsgálta a civil szervezetek 
vonatkozásában 2016. évben. A támogatás átadás nem volt szabályszerű, mert ebben az évben nem volt 
megpályáztatva. Később megalkotásra került a rendelet, ez alapján szabályszerűen történt később az 
átadás. Jogtalan kifizetés nem történt. 

Nacsák Tamás képviselő: 
Korábban én is hiányoltam, hogy ha valamire adtunk támogatást nem történt beszámolás a 
felhasználásról. Most már van beszámoló, így mindenki számára átláthatóbb a felhaszálás. 

Sztányi István polgármester: 
Amennyiben nincs más észrevétel a belső ellenőrzési jelentést elfogadásra javaslom. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község önkormányzata Képviselő-testülete 
86/2018. (IX. 19.) határozata 

a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 2018. évi belső 
ellenőrzési jelentést. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

5. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft, beszámolója a települési  
hulladékelszállítással kapcsolatban 

Sztányi István polgármester: 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltató határidőre nem küldte meg a beszámolóját, így azt nem tudjuk 
tárgyalni. Kérem, hogy a következő ülésen ismét tűzzük napirendre a beszámolót, és hívjuk meg a Vértes 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft képviselőjét a testületi ülésre. Nagyon sok panasz van a 
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hulladékszállítókra, törik a kukákat, nem megfelelően kezelik azokat. Szeretnénk ezt személyesen 
megbeszélni a közszolgáltatóval. 

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 
Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszer 
2019. évi pályázati fordulóját. Jelenleg a csatlakozásról kell döntenünk. Úgy gondolom, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan csatlakozzunk a pályázathoz, hiszen ezzel a felsőoktatásban részt vevő tanulóknak 
tudunk anyagi segítséget nyújtani. 
Amennyiben nincs észrevétel, a határozati javaslatot szavazásra bocsátom. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
87/2018. (IX. 19.) határozata 

a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához, és a kiírásnak megfelelően 2018. október 3-ig 
az EPER-Bursa rendszerben feltölti a csatlakozási nyilatkozatot, valamint közzéteszi a pályázati felhívást. 
Önkormányzati támogatásban az a pályázó részesülhet, akinél az egyéb pályázati feltételeknek való 
megfelelésen túl az egy háztartásban élők dokumentált egy főre esö jövedelme nem éri el a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj ötszörösét, azaz a 142.500.-Ft-ot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Határidők: 
Csatlakozási nyilatkozat elküldésére: 2018. október 3. 
A pályázatok benyújtására: 2018. november 6. 
Felelős: polgármester 

jegyző 

7. Gyermekek szünidei étkeztetéséről 

Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
A gyermekvédelmi törvény módosulása következtében nemcsak a nyári szünetben kell a rászoruló 
hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetését biztosítani, hanem az őszi, a téli illetve a tavaszi 
szünetben is. Az állam támogatja a rászorultak étkeztetését, ehhez nekünk összesen 15.250,- Ft-ot kell 
hozzátennünk. Javaslom, hogy támogassuk az arra jogosult gyermekeket. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelemeléssel jelezze. 
A Képviselő-testület jelenlévő Öt tagja 5 (Öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

7 



Vértesboglár Község önkormányzata Képviselő-testületének 
88/2018. (IX. 19.) határozata 

a szünidei gyermekétkeztetésről 

Vértesboglár Község önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi X X X I . törvény 21/C. §-a 
szerinti térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést - a jogszabály által nem kötelezően előírt, de lehetővé 
tett - vállalt feladatként, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermekek 
számára is biztosítja a 2018/19. tanév őszi, téli és tavaszi szüneteinek teljes időtartama alatt, összesen 10 
munkanapra. 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: jegyző 

8. Játszótér felülvizsgálati tanúsítvány elkészíttetése 
Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
A Május 1. utcai játszótér játékai megrongálódtak, balesetveszélyesek, javításuk halaszthatatlanná vált. 
Függőhíd leszakadt, oszlopok ki vannak rohadva, a csúszdán kilógnak az üvegszálak. A szükséges 
felújítási feladatok elvégzésére árajánlatot kértünk, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A 
legkedvezőbb ajánlatot a szigetszentmiklósi WoodWork Kft adta, bruttó 921 ezer forint összegben. A cég 
a felújítással együtt elkészíti a felülvizsgálati tanúsítványt is. A feladatok elvégzéséig kérem, hogy a 
leszakadt plakátokat pótoljuk a játszótéren, melyen felhívjuk a figyelmet a balesetveszélyes használatra. 
Amennyiben nincs más észrevétel, javaslom hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó WoodWork Kft-vel 
kössük meg a szerződést a játszótér felújítására. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
89/2018. (IX. 19.) határozata 

a játszótér felújításáról és a játszótéri eszközök felülvizsgálati 
tanúsítványának elkészíttetéséről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1. utcai játszótér ellenőrzési 
naplójában foglaltakat megismerve úgy határozott, hogy megrendeli a játszótér játékainak felújítását, s a 
felújított játszótéri eszközök felülvizsgálati tanúsítványának elkészíttetését. 
A munkával a legkedvezőbb árajánlatot tevő WoodWork Kft-t (Szigetszentmiklós, Gyári út 4. képviseli: 
Potocnik Zoltán) bízza meg bruttó 921.131,- Ft összegben. Az összeget a 2018. évi költségvetési tartaléka 
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

9. Belterületi útfelújítás 

Az előterjesztés és a határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Önkormányzatunk a 2018. évi költségvetésébe betervezte a község belterületi útjainak felújítását. Év 
közben adódott egy pályázat, melyet beadtunk, de nem nyertünk, így saját erőből oldjuk meg a feladatot. 
A februári ülésen kiválasztott kivitelezővel, a S T R A B A G Kft-vel a munka ütemezése folyamatban van. 
Az ajánlatukból javaslom, vegyük ki a Pinceköz aszfaltozását, mivel az új utcához ott vittük fel a 
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közmüveket, az utcát felbontottuk, melynek most ülepednie kell. A kivitelező cégnek nagyon sok 
munkája felhalmozódott, ezért úgy tudja vállalni a munkát, hogy a földpadka készítést mi oldjuk meg. 
Kicsit változott az eredeti ajánlathoz képest a munka, kérdésem, hogy ez esetben szükséges-e ismét 
pályázatot kiírni. 

Dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető: 
A változás nem nagy mértékű, az egységárak azonosak, véleményem szerint szükségtelen az újbóli 
pályázatás. Nem jár jobban a vállalkozó. 

Sztányi István polgármester: 
Az út alá a kőzúzalékot nekünk kell ledepózni. Tájékoztatásul kértünk 240 tonna 0.20-as sóderre ajánlatot 
a SOSO Földszer Kft-től, aki 701 ezer forintról adott ajánlatot. A továbbiakban még további két cégtől is 
kérünk ajánlatot. 
Amennyiben nincs más észrevétel javaslom a fenti módosításokkal fogadjuk el a Strabag Kft-vel kötendő 
vállalkozó szerződés tervezetet. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
90/2018. (IX. 19.) határozata 

a belterületi útfelújításról 

Vértesboglár Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község belterületi útjainak 
felújításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a S T A B A G Kft-vel vállalkozási szerződést köt 
8.629.501,-Ft Összegben, melyet a 2018. évi költségvetéséből biztosít-
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerint adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
\ V J . . . . 

G- /2018 
1. SZERZŐDŐ F E L E K 

1.1 Megrendelő megnevezése: 
Címe: 
Képviseli: 
Adóigazgatási száma: 
Bankszámla száma: 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 
Sztányi István polgármester 
15364452-2-07 
11736020-15364452-00000000 

1.2. Vállalkozó megnevezése: 
Címe: 
Bankszámla száma: 
Adóigazgatási száma: 
Cégjegyzék száma: 

Strabag Általános Építő Kft. 
Gábor D. u. 2 INFOPARK D ép. 
10918001 -00000068-69620007 
11705053-4-44 
Cg. 01-09-930940 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Megrendelő megrendeli. Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és 
mellékleteiben rögzített feltételekkel - 1 . osztályú minőségben - történő megépítését: 
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Vértesboglár, burkolat felújítási munkák 2018. ősz 
Kossuth utca felújítása a Dózsa utcától Északra 194 m hosszon 
Kossuth utca felújítása a Dózsa utcától Délre 210 m hosszon 
Alkotmány utca felújítása a zsákutca végén 160 m hosszon 

Temető előtt 30 m2-en aszfaltozás 

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok: 
- Tételes költségvetés (1 . sz. melléklet) 

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA 

Vállalkozói díj: 6 794 883,-Ft 
27% Áfa: 1 834 618,- Ft 
Összesen: 8 629 501,-Ft 

azaz: bruttó nyolcmillió - hatszázhuszonkilencezer-ötszázegy forint. 

Fenti összegű átalányár. 

4. HATÁRIDŐK 

4.1. A munkaterület átadásának határideje: 2018.10.10. 
A végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 2018.12.10. 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők (rész-, i l l . 
véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni, a Megrendelővel történt írásos megegyezés alapján 
Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi 
teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK 

5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka 
adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, 
változásokat. 
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
Megrendelő részéről: név: Sztányi István 

cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel: 22/582-310 fax: 22 / 354-135 

Vállalkozó részéről: név: Takács Zoltán 
cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfü Gy. u. 5. 
tel/fax: 06 22 512 260; Fax.06 22 340 284; 06 30 687 2503 

5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó 
részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241 .§) 
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő 
állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára. 
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve 
értesítéséről. 

5.3. Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szükséges 
többlet műszaki tartalom dokumentálása az építési naplóban történik közös ellenjegyzéssel. 
Amennyiben felek nem tudnak megegyezni a megvalósítandó műszaki tartalomról, úgy 
kivitelezőnek jogában áll a szerződéstől elállni. 
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5.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi szabályok 
betartásáért. 

5.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban 
rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül 
hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

5.6. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért 
Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint -
köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 
Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás 
következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell 
vermi, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell. 
A megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a vállalkozó pedig ebben esetben az 

addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő 
évben kerülne sor, úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha idő 
közben ár változásokra kerül sor. 

5.8. A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás 
után, előzetes álmegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra 
Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet 
idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül írásban visszaigazolni. Ennek 
elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, illetve többletmunkák 
megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik. 
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, sem 
a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az 
ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 
A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a 
szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik. 

5.9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a 
megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek 
beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön megállapodása 
szükséges. 

5.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe-, amelyhez a Megrendelő írásos 
egyetértése kell- az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. 

5.11. A munkaterületen levő közmüvek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges 
burkolat káró kért Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

5.12. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. 
Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése 
mellett végeztet. 

5.13. A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző 
vizsgálatokat, illetve roncsolás mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. 
Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes álmegállapodás alapján akkreditált 
laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet. 

5.14. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai 
utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és 
szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a 
munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli. 
A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik. 

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 

6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete 
rendelkezésére áll. 

6.2. Vállalkozó végszámlázásra jogosult a műszaki ellenőr által igazolt teljes készültség teljesítésre 
vonatkozóan, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni. 

6.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján köteles 
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Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni. 
6.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a 

vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl 
szüneteltetni kell. Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. 

6.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A 
javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen 
határozzák meg. 

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

7.1. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 
7.2. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a 

létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 
7.3. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás

átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról 
legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni. 
Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges 
időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles 
együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi 
lebonyolításában. 
Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 ( IX . 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott 
jegyzökönyvet vesznek fel. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy mellékleteként 
- a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást. 
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a 
Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte 
meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben. 
Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár 
szerinti határidejét. 
A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés 
szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, 
de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a 
szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és esedékessé vált vállalkozói 
dijat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó szerződésszegéssel 
okozott kárként érvényesítheti. 

8. SZAVATOSSÁG 

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától 
kezdődik. 

8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett 
munka minőségéért. 

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12./1988.(XII. 27.) 
ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot, és 1 év teljes körű 
jótállást vállal. 

8.4. Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért. 
8.5. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. 

útügyi műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése. 
8.6. A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott -

szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj ezen 
hátrány kiegyenlítését magában foglalja. 

8.7. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai 
utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és 
szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a 
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munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem terheli. 

9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 

9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem 
rendezett vitás ügyekben a felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság 
illetékességét. 

9.2.,, A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) és - amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009 ( I X . 15.) Korm. r. 
rendelkezéseit kell alkalmazni." 

Mellékletek: 1. sz.: Tételes költségvetés 

2018.10 Székesfehérvár, 2018.10 

Megrendelő Vállalkozó 
Cégjegyzésre jogosultak aláírása Cégjegyzésre jogosultak aláírása 

10. Gépjárművek parkolásának biztosításáról 
Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
A gépjármüvek parkolásáról szóló rendelet tervezet megalkotását azért javaslom, mert ha a későbbiekben 
lehetőségünk lesz parkoló építésre pályázni, akkora rendelet előnyt jelenthet. 

Dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető: 
Amennyiben az Önkormányzat új intézményt szeretne kialakítani, akkor a kötelező a parkolóhely 
biztosítása. Ha van a rendeletünkben kijelölt parkolóhely, akkor nem szükséges majd külön parkolót 
építeni. A rendelet megléte mindenképpen előnyt jelent majd a továbbiakban. 

Nacsák Tamás képviselő: 

A mindennapi életünkre ez a rendelet nincsen hatással? 

Sztányi István polgármester: 
Nincs. Amennyiben nincs kérdés a tervezettel kapcsolatban, azt társadalmi véleményeztetésre bocsátom. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (Öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
91/2018. (IX. 19.) határozata 

a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló rendelet-tervezet 
társadalmi véleményeztetéséről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendeletek 
előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 8/2012. ( IV. 18.) önkormányzati rendeletével 
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összhangban a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi tartalommal 
társadalmi véleményeztetésre bocsátja: 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
.../2018. ( ) önkormányzati rendelete 
a gépjárművek parkolásának biztosításáról 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I . törvény 
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi C L X X X I X . törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. Általános és értelmező rendelkezések 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vértesboglár a helyi építési szabályzat szerinti belterületének 
közterületeire. 

2. § (1) E rendelet alkalmazásában 
1. parkolóhely: Az 1. §-ban meghatározott közterület útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy anélkül, egyéb 
alkalmas módon a tulajdonos által vagy a tulajdonos jóváhagyásával a gépjárművel történő várakozásra 
kijelölt része; 
2. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület; 
3. út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsüt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 
csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle; 
4. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet. 
(2) E rendelet alkalmazása során használt, az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a közúti 
közlekedésről szóló törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint 
kell értelmezni. 

2. A parkolóhelyek üzemeltetése 

3. § Az önkormányzat - közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás 
nyújtása nélkül - a parkolóhelyek járműközlekedésre és gépjárművel történő várakozásra alkalmas 
állapotáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

4. § A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata 

5. § A parkolóhelyeket ellenszolgáltatás nélkül az 1. mellékletben meghatározottak szerint lehet igénybe 
venni. 

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott közterületen - ide nem értve az út területét és a parkolóhelyet - a 
gépjárművel történő várakozás nem megengedett. 
(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben hozzájáruljon a közterület 
gépjárművel történő várakozás céljára történő igénybevételéhez. 

4. Záró rendelkezések 

7. § Ez a rendelet 2018 napján lép hatályba. 

Sztányi István 
polgánnester 

Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző 

Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
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Vértesboglár, 2018 
Tóth János né 

címzetes főjegyző 
/. melléklet 

a . J2Ö18. (. .) rendelethez 

Parkolóhelyek és férőhelyek 

1. Parkolóhelyek és férőhelyek 3,5 tonnát meg nem haladó gépjármüvek számára: 

A B 

1. Parkolóhely Férőhely (személygépkocsi) db 

2. Alkotmány utca (müv. ház, temető, orvosi, iskola előtt) 30 

3. Petőfi utca (müv. ház, tűzoltó szertár előtt) 10 

4. Május 1. utca (pincék) 5 

5. Temető melletti pincék 5 

6. Kossuth utca (iskola mellett) 10 

7. Kossuth utca (a templomtól É-ra) 

8. Kossuth utca (a templomtól D-re) 10 

2. Parkolóhelyek és férőhelyek autóbuszok részére: 

A B 

1. Parkolóhely Férőhely (jármű) db 

2. Kossuth utca (a templomtól D-re) 1 

11. Aktuális ügvek 
11/1. Autóbusz menetrend módosításának kezdeményezéséről 
A levél tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Képviselő Úr kezdeményezésére a Székesfehérvár irányába tartó járat módosítási javaslattal egyetértek. A 
K N Y K K Közép-Nyugat Dunántúli Közlekedési Központ dönt a járatmódosításokkal kapcsolatban. 

Nacsák Tamás képviselő: 

A csákvári átszállásokkal nagyon sok a probléma, ezért szeretném a módosítást kezdeményezni. 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző: 
A bodméri polgármesternek jeleztem képviselő úr kérését, aki azt a választ adta, hogy nem kívánnak vele 
foglalkozni, mivel Bodmérról nem járnak gyerekek Székesfehérvárra. 
Sztányi István polgármester: 
Amennyiben nincs több észrevétel, javaslom a járatmódosítás kezdeményezését. A megkeresést kérem 
szigorúan a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalból megküldeni. 
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A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
92/2018. (IX. 19.) határozata 

autóbusz menetrend módosítás kezdeményezéséről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bicske-Csákvár-Székesfehérvár között 
közlekedő buszjáratok menetrendjének módosítását kezdeményezi a vértesbogiári diákok iskolába történő 
eljutása érdekében. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

11/2. Tűzoltó autó átírása 
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Magirus Mercur Tűzoltóautót értékesítsük részükre. Mivel nem az Egyesület nevén van 
az autó, nem tudnak pályázni. Véleményem szerint a kérés támogatható, jelképes összegért, 10 ezer 
forintért javaslom az autó átadását. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
93/2018. (IX. 19.) határozata 

Magirus-Deutz Mercur Tűzoltóautó eladásáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő FEV-373 frsz-ú 
Magirus-Deutz Mercur Tűzoltóautót bruttó 10 ezer Forint összegért értékesíti a Vértesbogiári Tűzoltó 
Egyesület részére. Felkéri a Hivatalt, hogy vezesse ki az önkormányzat vagyonleltárából. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

11/3. Pincesoron ivóvíz-és szennyvízrendszerre rákötés kérése 
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
A Pinceköz folytatásában lévő új utca víz-és szennyvízzel történő közműellátása megtörtént. Az utca 
másik oldalán lévő présház tulajdonosa kérte, hogy ráköthessen a rendszerre. Az épület mellé szeretne 
egy illemhelyet építeni. A Fejérvíz az engedélyünk nélkül nem köti be a pincét a gerincvezetékre. Az 
önkormányzat teljesen önerőből fejlesztette a közmüvet, amire a magántulajdonos rá szeretne kötni. Ezzel 
kapcsolatban várom a képviselők állásfoglalását. 

Nacsák Tamás képviselő: 

Határon van terhelve most az átemelő. Bírni fogja a plusz terhelést? 

Sztányi István polgármester: 
Azzal nem lesz probléma, a fejlesztése pedig szerepel a Gördülő Fejlesztési Tervben. 
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Támogatnánk, de mivel tudjuk, hogy mibe kerül, ingyenesen semmi esetre sem javaslom támogatni. 
Teljesen önerőből fejlesztettünk. Ez egy pince, teljesen más a helyzet, mintha lakást kötnénk rá a 
rendszerre. A rákötéssel a pince értéke emelkedik. Nekünk ez a fejlesztés belekerült 8 millió forintba. 

Winkler László képviselő: 

Ez a 8 millió forintos közmű kiépítés a további 20 telekre is érvényes? 

Sztányi István polgármester: 
A közmű az utca tetejéig fel van vezetve a Petőfi utcából. Jelenleg négy ingatlant érint, de a negyedik 
telekre az adás-vételi szerződés aláírása még nem történt meg, előfordulhat, hogy ez nem is fog 
megtörténni, figyelembe véve a talajviszonyokat. 
Nacsák Tamás képviselő: 
Ezt költséget nem így vártuk, amikor elkezdtük a telkek kialakítását. Ez nagyon drága beruházás volt. így 
nem kellett volna telkeket csinálni! 

Winkler László képviselő: 

Telkenként 2 millió forintért vittük oda a vizet és a szennyvizet. Annak idején nem erről volt szó! 

Sztányi István polgármester: 
A közmű kiépítése ennyibe kerül! Ez soha nem térül meg! Ez befektetés a jövőbe. Az volt a cél, hogy 
telepítsünk be lakosokat. Véleményem szerint ez egy jó gondolat volt, és ezt még folytatni is kell. 
Nacsák Tamás képviselő: 
A gondolattal egyetértek. Ezért küldtem el minden képviselőnek a befektetési megtérülés számítást, 
melyre senki nem jelzett vissza. Ebből jött ki az, hogy amíg mi három telket csinálunk, addig hat 
milliónál többet ne keltsünk el, mert rettenetesen ráfizetéses. Ha húsz teleknek vágunk neki, akkor már 
megéri, de az meg nem ennyibe kerül! 

Sztányi István polgármester: 
Ennek nincs megtérülése! 

Nacsák Tamás képviselő: 
A társadalmi megtérülés számítás alapja az, hogy például az intézményben több lesz a gyerek, melyre én 
támogatást kapok. Több adót fizetnek be. Ha ez nem térül meg, akkor „eltapsoltuk" a pénzt. Mint öltét, jó 
dolog a telek, de ebből a pénzből vehettünk volna ingatlant, amit felújítunk és azt adjuk el! 

Winkler László képviselő: 
Bogláron a telkek mérete 1800 m2 körül van általában, a féle telket ebből el lehet adni. Meg lehet azt 
csinálni, hogy akkor legyen eladható a telek, ha a tulajdonosok megfizetik az összes közműnek az oda 
vitelét. Ezzel a telek értéke növekszik, mert akkor már közműves telket tud eladni. Tehát nem mi 
csináljuk meg a közműves telket hozzá, hanem a tulajdonos. 

Nacsák Tamás képviselő: 
Annyi az észrevételem, amit már többször jeleztem, hogy nem szeretek a kukába irkálni. A megtérülés 
számítást kétszer elküldtem, semmilyen visszajelzés nem érkezett rá. A testületi ülésen nem ekkora 
összeget szavaztunk meg a közműkiépítés költségére! Minden egyes alkalommal jeleztem, vagy 
személyesen vagy írásban, hogy nem támogatom a további pénzek beruházását, mert elpazaroljuk ezt a 
pénzt. A mellékelt megtérülés számításban ez nem jelent adóbevétel növekedést. 

Sztányi István polgármester: 
Akkor az útépítés is pazarlás! Az sem térül meg! Vannak a megélhetésnek szabályai, amit biztosítanunk 
kell. Helyi lakosok építenek itt, és itt telepednek le. Nem mennek el más településre. Ez is volt a célunk. 
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Nacsák Tamás képviselő: 
Az útépítésre vonatkozó megjegyzést visszautasítom. 15 éve lakom lent a falu végén, és 15 éve én 
javítom az utamat a saját kezeinmei 80 %-ban. Mitől vagyok rosszabb lakos, mint az, aki előtt aszfaltos út 
van? Semmivel. Megvásároltam a telket, élek ott... ennyi. De egy nem létező telekre elkölteni azt az 
összeget, amiből a falu összes útját felújíthatnánk, ami sorba tönkre megy, és néhány ember kedvező áron 
megveszi a falu beruházásából a pénzt, ez szerintem nekünk nem jó! 

Sztányi István polgármester: 

Szerintem pedig nagyon jó, ha itt maradnak a fiatalok. 

Nágl Józsefné képviselő: 
Ezeket a telkeket már eladtuk! Megtörtént. Én is támogattam! Az adás-vételi szerződés aláírása is 
megtörtént. 
Nacsák Tamás képviselő: 
De ki lehet még belőle lépni, mondván, hogy nekünk ez nem éri meg! Fizetünk kártérítést! Még egyszer 
elmondom, ismételten szóvá teszem, továbbra is az döntés hogy benne maradunk, mert ezt szavazta meg 
a többség 

Sztányi István polgármester: 

.... hogy hogy „benne maradunk"! Készen van minden. 

Nacsák Tamás képviselő: 
Mennyibe fog ez még kerülni? Ebből a pénzből a romos meglévő ingatlanokat is meg tudtuk volna 
vásárolni, azokat felújítani, és azt értékesíteni. 
Az, hogy nem értek egyet valamivel, az nem jelenti azt, hogy nem működik benne együtt. Ha valamit 
észrevételezek, kérek mindenkit tiszteljetek meg azzal, hogy legalább válaszoltok. Köszönöm. 
Nágl Józsefné 18.34-kor távozott az ülésről. 

Sztányi István polgármester: 
Térjünk vissza a napirendhez, a pince bekötési kérelemhez! Javaslom nézzünk utána a lehetőségeknek, 
ezt követően döntünk a bekötésről. 

11/3. Pécsei István Önkormányzati lakás igénylése 
A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Sztányi István polgármester: 
Décsei István, a Kossuth u. 97. szám alatti ingatlan bérlője kérte a régi hivatal épületében lévő szolgálati 
lakást, mivel hamarosan ki kell költözni az ingatlanból. 

Terjékné Hadlacki Csilla iskola igazgató: 
Az iskolában van kint egy pályázat, melynek az egyetlen vonzóereje a szolgálati lakás. Az álláshelyet 
folyamatosan hirdetjük, szeretnénk kérni, hogy ezt a lakást fenntartsa az önkormányzat a pedagógus 
álláshelyre. Az erre vonatkozó kérelmet benyújtottuk az Önkormányzat részére. 

Sztányi István polgármester: 
Az iskolai álláshely fontosabb. Javaslom a kérelem elutasítását hivatkozással az iskolai szolgálati lakás 
fenntartására. 

A Képviselő-testület jelenlévő öt tagja 5 (öt) „IGEN" szavazattal „NEM" szavazat és „tartózkodás" 
nélkül a következő határozatot hozza: 
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Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
94/2018. (IX. 19.) határozata 

régi hivatal épületében lévő lakás bérbeadásának elutasításáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány utca 3. szám alatti régi 
hivatal épületében lévő önkormányzati lakást fenntartja a Vértesbogiári Nyelvoktató Német Nemzetiségi 
Altalános Iskola pedagógus álláshelyének betöltéséhez biztosított szolgálati lakásként, így további 
önkormányzati lakás hiányában Décsei István Vértesboglár, Kossuth u. 97. szám alatti lakos kérelmét 
elutasítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

11/4. Egyéb bejelentések 

Jókai Erika alpolgármester: 
Az orvosi rendelő előtt, a pályázatnak megfelelően akadálymentes parkolót biztosítottunk. A táblát 
kihelyeztünk, azonban a mentők és a mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyre továbbra is a 
háziorvos parkol. Ez egészségügyi intézmény és kötelező a parkolóhely fenntartása. Kérem, hogy 
figyelmeztessék erre a háziorvost. Oda csak az álljon be. akinek erre jogosultsága van. 

Tóth Jánosné címzetes főjegyző: 
A szabálytalan parkolás nem a mi hatáskörünk, ezért a Rendőrség bírságolhat. 

A polgármester megköszönte a részvételt, és a nyilvános képviselő-testületi ülést 18.45-kor bezárta. 
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J E L E N L É T I Í V 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. szeptember 19-én megtartott 

nyilvános üléséről 

/ 

Vértesboglár Község Önkormányzata: 

1. ) Sztányi István polgármester 

2. ) dr. Jókai Erika alpolgármester 

3. ) Nágl Józsefné képviselő 

4. ) Nacsák Tamás képviselő 

5. ) Winkler László képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

1.) Tóth Jánosné címzetes főjegyző ?..]. . . .„. . . / .^„„.Í^V. . , 

2.) Bauer Jánosné Német Nemz. Önk. Elnöke és díszpolgár 
T"1—•) a- J s:-~" 3. ) Frey Margit ÁMK igazgató ...t ' . k ) . . f r í . ^ 

4. ) Frész Judit élelmezésvezető . ...ml.átaA „ 
5. ) Terjékné Hadlacki Csilla iskola igazgató JüufAA..fVz*&'...£L'fo. 

6. ) Keilbach Péter egyház világi elnök 

7. ) Tóth Lajos Sportegyesület elnöke 

8. ) Rákovics János Közalapítvány kuratóriumi elnök ... 

9. ) Botka József ÖTE elnöke 

10. ) Szalók Róbert ÖTE elnök-helyettese 

11. ) Mohi Józsefné dalkör vezető 

12. ) Bauer Jánosné tánccsoport vezető 

13. ) Miehle Béla díszpolgár 

14. ) Nágl Jánosné Alkotmány u. 1 l/a díszpolgár 

15. ) Nágl Jánosné Rákóczi u. 23. díszpolgár 

16. ) Szelle Kálmánné Kossuth u. 60. díszpolgár 

17. ) dr. Gerstner Péter háziorvos 

18. ) Szabó Gábor Járási Hivatal Vezetője 

19. ) . ^TÁWkkí.. l$Sh&6. 

20. ) . Mfj.L. ?mtisk ÜÍMÍ tfw.tíü 

21. ) 

22. ) 

23. ) 

J egyzőkö ny vvezetö: a j 

Majomé Burghardt Angéla d f t ^ Q j t í - Á . . . . . Q ^ r ^ . Í N 



Vértesboglár Község Önkormányzata 
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M E G H Í V Ó 

Vértesboglár Község önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. szeptember 19-én (szerdán) 16.00 órakor 

nyilvános ülést tart, melyre ezúton 
szavazati/tanácskozási joggal tisztelettel meghívom. 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Vértesboglár, Alkotmány utca 7. 

Napirendi pontok: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés között 
végzett munkáról 
Előterjesztő: polgármester 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a Vértesboglár Altalános Művelődési Központ óvoda intézményegység szakmai 
munkájáról 
Előterjesztő: igazgató 

4. Belső ellenőri jelentésről 
Előterjesztő: polgármester 

5. A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. beszámolója a települési 
hulladékelszállítással kapcsolatban 
Előterjesztő: polgármester 

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 
Előterjesztő: polgármester 

7. Gyermekek szünidei étkeztetéséről 
Előterjesztő: polgármester 

8. Játszótér felülvizsgálati tanúsítvány elkészíttetése 
Előterjesztő: polgármester 

9. Belterületi útfelújítás 
Előterjesztő: polgármester 

10. Gépjárművek parkolásának biztosításáról 
Előterjesztő: polgármester 

11. Aktuális ügyek 

Autóbusz menetrend módosításának kezdeményezéséről 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére számítok! 

Vértesboglár, 2018. szeptember 14. 
Sztányi István sk. 

polgármester 

http://er.hu
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Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
1. napirendi pontjához 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról 

Az előterjesztést készítette: Majomé Burghardt Angéla önkormányzati előadó 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2018. július 2-i rendkívüli, és az 2018. augusztus 14-i ülésén hozott határozatok 
végrehajtására az alábbi intézkedések történtek. 

Határozat száma: 69/2018. (V1I.2.) 
Határozat tárgya: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezet társadalmi véleményeztetésre 
bocsátásáról 

Határidő: azonnal 

A határozat alapján a társadalmi véleményeztetés megtörtént, a tervezetet minden ingatlanba eljuttattuk. 

Határozatszáma: 70/2018. (VII.2.) 
Határozat tárgya: a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójáról 
Határidő: azonnal 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
részére. 
Határozat száma: 71/2018. (VII.2.) 
Határozat tárgya: Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2017. évi beszámolója 
Határidő: azonnal 

A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a Megyei Vörösmarty Mihály Könyvtár részére. 

Határozat száma: 73/2018. (VII.2.) 
Határozat tárgya: 311/1 lírsz-ú utca tereprendezésének kivitelezéséről 
Határidő: azonnal 

A határozat alapján a kivitelezővel a vállalkozói szerződés aláírása megtörtént. 

Határozat száma: 74/2018. (VII.2.) 
Határozat tárgya: nyári szociális és gyermekétkeztetés költségeinek átvállalásáról 
Határidő: azonnal 

A nyári szociális és gyermekétkezetés költségének többletköltségét a 2018. évi költségvetésünkből biztosítottuk. 

Határozatszáma: 76/2018. (VII.14.) 
Határozat tárgya: A „Vértesbogiári Óvoda fejlesztése a minőségi foglalkoztatás érdekében" című 

pályázathoz kapcsolódó hitelesített Energetikai Tanúsítvány megrendeléséről 
Határidő: azonnal 

Az Energetikai Tanúsítványt az energetikai szakmérnök elkészítette, a számla kiegyenlítésre került. 

Határozat száma: 77/2018. (VIII . 14.) 
Határozat tárgya: Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 ivóvíz 
Határidő: folyamatos 
A Képviselő-testületi döntés határidőn belül megküldtük a Fejérvíz részére. 

http://gmail.com
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Határozatszáma: 78/2018. (VIII.14.) 
Határozat tárgya: szennyvíz vízrend szer Gördülő Fejlesztési Terve 2019-2033. 
Határidő: folyamatos 

A Képviselő-testületi döntés határidőn belül megküldtük a Fejérvíz részére 

Határozatszáma: 79/2018. (VIII.14.) 
Határozat tárgya: szennyvíztelep vegyszeradagoló szivattyú frekvenciaváltó meghibásodásáról 
Határidő: azonnal 
A testületi döntés megküldtük a gesztor település részére, a ránk esö költség átutalása megtörtént. 

Határozat száma: 80/2018. (VIII.14.) 
Határozat tárgya: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásának támogatásáról 
Határidő: azonnal 

A támogatás összege átutalásra került, a támogatási szerződés aláírása megtörtént. 

Határozat száma: 81/2018. (VIII.14.) 
Határozat tárgya: a DERES Dental Kft feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
Határidő: azonnal 
A feladat-ellátási szerződés aláírása megtörtént, melyet megküldtünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére. 
Határozatszáma: 82/2018. (VIII.14.) 
Határozat tárgya: a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
Határidő: azonnal 
A határozat alapján a tűzifa támogatásra irányuló pályázatot a Magyar Államkincstár részére határidőben 
benyújtottuk. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 14. 

Sztányi István sk. 
polgármester 
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Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 

vertesboglar.onkfo; gmail.com www.vertesboglar.hu 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 

2. napirendi pontjához 

Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről 

Az előterjesztést készítette: Dr. Szöllösy Tamás igazgatási irodavezető 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2018. július 2-i ülésén a tisztelt képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet tervezetét (a továbbiakban: 
tervezet), amelyet társadalmi vitára bocsátott. 
A véleményezési szakasz lezárult, a tervezethez hét írásbeli észrevétel érkezett. 
Nem érkezett a rendeleti szabályozást elvető javaslat. A kritikus hozzászólások is támogató jellegűek 
voltak, többségük az eddigi anomáliákat érzékeltette és a normák érvényre juttatását szorgalmazta. A 
legtöbb panasz a zajkeltésekre, különösen a „két vendéglátóra" és az állattartásra (ebtartásra) 
vonatkozott. 
A felvetett többségi javaslatok figyelembevételével megtörtént a tervezet átdolgozása. Az elfogadásra 
javasoltakat a tervezetben átvezettük (az 1. sz. mellékletben aláhúzással jelölve) külön nem 
ismertetjük. Azokban az esetekben, amelyekben az eredeti és az új javaslat is megfelelő, alternatívát 
kínál a tervezet (szintén aláhúzással, de A - B változatként jelöltük). 
A felvetett, de mellőzött javaslatok és a mellőzés indokai az alábbiak: 

• Általánosan elmondható, hogy jogszabály-szerkesztés (kodifikáció) a magyar jogrendben 
precízen, törvénnyel [2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról] és miniszteri rendelettel 
[61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről] szabályozott folyamat, szigorú, 
aprólékos szabályokkal, amelyektől való eltérés akár a jogszabály érvénytelenségét is 
eredményezheti. 

o Ezért nem élhettünk azzal a lehetőséggel, hogy magasabb jogszabályban már 
szabályozott kérdéseket újraszabályozzunk vagy megismételjünk (például a 
kiskorúakra, fiatalkorúakra vonatkozó szabályok, az általános közigazgatási rendtartás 
szabályai). 

o Többen, több ponton jelezték, hogy a tervezet általuk ismeretlen, esetleg nem 
megfelelően megnevezett jogszabályra hivatkozik. A jogszabály-szerkesztési 
rendelet értelmében a jogszabályra való hivatkozás megengedett a) annak teljes 
megjelölésével, b) a tárgykör megjelölésével vagy c) általános hivatkozással. A 
tervezet a b) megoldást alkalmazza azért, hogy a felgyorsult jogalkotási folyamatban 
ne kelljen minden miniszteri rendelet újraalkotása esetén módosítanunk a saját 
rendeletünket. 

(A tárgykörükkel megjelölt rendeleteket a 2. sz. melléklet tartalmazza.) 
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o Többen, több ponton jelezték, hogy a tervezet nem létező jogszabályra hivatkozik. 
A jogszabály-szerkesztési rendelet értelmében a még meg nem alkotott jogszabályra 
való hivatkozás is megengedett a) annak teljes megjelölésével, b) a tárgykör 
megjelölésével vagy c) általános hivatkozással. A tervezet a b) megoldást alkalmazza 
azért, hogy a felgyorsult jogalkotási folyamatban ne kelljen minden miniszteri 
rendelet újraalkotása esetén módosítanunk a saját rendeletünket. Ilyen a 7. § (1) 
bekezdésében szereplő, valóban még nem élő gépjárművek parkolásának 
biztosításáról'' szóló önkormányzati rendelet, mely e tervezettel azonos napon 
előterjesztésre kerül, így e tervezet hatálybalépésekor már „élő" rendelet lehet. 

o Az IRM rendelet 66. §-a értelmében az általános rendelkezések között normatív 
tartalommal nem rendelkező kijelentést vagy a szabályozás célját nem lehet rögzíteni, 
ezért az a javaslat nem fogadható el, amely a tervezet 1. §-ába a kölcsönös 
odafigyeléssel és megértéssel tanúsított önkéntes jogkövetést, valamint a rendelet 
célját foglalná. 

• Néhányan jelezték bizalmatlanságukat, és javaslatot tettek az eljárás esetleges 
szubjektivizmusa, önkényes döntéseinek lehetősége miatt az eljárási rend részletes, a 
szankciók tételes meghatározására. 

o A tervezet eljárási rendje azonban a lehető legrészletesebb azáltal, hogy 3. § (3) 
bekezdése a nem szabályozott kérdésekben (pl. jogorvoslat) a közigazgatási hatósági 
eljárások szabályairól szóló törvény rendelkezéseit rendeli alkalmazni (összesen 
144 §-ból áll). 

o A szankciók tételes meghatározása akkor lenne lehetséges, ha az elkövetési 
magatartásokat is részletesen, tételesen szabályoznánk, ami ilyen kis terjedelmű 
jogszabályban nem lehetséges. De nem is célszerű; a poroszos, kazuisztikus 
jogalkotás már a múlt századokban sem vált be a gyakorlatban. 

• Érkezett „szigorítási igény" annak érdekében, hogy a „szociális helyzet ne mentesíthessen a 
jogkövető magatartás alól". Nincs szükség ilyen értelmű módosításra, mert a tervezet ezt a 
kritériumot teljesíti. A döntéshozó az „eset összes körülményeire tekintettel" levő 
határozathozatalakor mérlegelendő hat körülmény közül ugyanis csak az egyik a szociális, 
jövedelmi helyzet vizsgálata [3. § (4)]. A bírság alóli mentesítésre a figyelmeztetés szabályai 
vonatkoznak [3. § (2)], amely szociálisjövedelmi szempontot nem tartalmaz. 

• Felesleges, és nem célszerű a bírság minimumának ötezer forintos rögzítése, mert egy 
közmunkából és háromezer forintos települési támogatásból élő embert a kétezer forint 
súlyosabban érinthet, mint egy jómódút a húszezer forint. Ha egy ilyen szabályozás nem 
akarja hátrányosan megkülönböztetni a szegényeket, akkor jövedelmi sávok megalkotásával 
kell rögzíteni a minimális bírságot. 

• Javaslat érkezett, hogy ne tartozzon a tiltott magatartások közé a megfelelő közútkezelői 
hozzájárulás nélküli útfelbontás, csatlakozás létesítés stb, ha az útfelület karbantartását, 
helyreállítását a magatartást tanúsító maga végzi. Nem lehet ezzel egyetérteni, ugyanis 
megfelelő közútkezelői hozzájárulás nélkül az útfelület karbantartás, helyreállítás is 
jogellenes [5/2004. ( I . 28.) G K M rendelet, 19/1994. (V. 31.) K H V M rendelet], tehát az 
engedélyt ezekhez is meg kell kérni, önkormányzati rendeletben nem adhatunk „felmentést" a 
miniszteri rendeletek hatálya alól. 

• A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 
1/1986. ( I I . 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 
tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), a 
járdaszakasz melletti nyílt árok tisztántartásáról. Erre a rendelkezésre épül a 8. § (1) bekezdés 
a) pontjában körülírt „környező közterület", ami alapján nem szükséges - a javaslattevő 
megfogalmazásában - a gumiszabály helyett „egyértelműen leírt" és - „akár sugár jellegű 
kijelöléssel" - történő körülhatárolás. 
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• Nem fogadható el az a javaslat, hogy az elektromos és távközlési vezetéket veszélyeztető 
növényzet nyírását a szolgáltatóra hárítsuk, mivel ilyen növényeket sem a közszolgáltató, sem 
az önkormányzat nem telepít [8. § (1) ad) pont]. 

• A javaslat ellenére nem kell kivenni a 8. § (1) b) pontjából a zajkeltő eszközök felsorolását. A 
„különösen" kifejezés használata a jogszabály szövegében egyértelműen jelzi, hogy a 
felsorolás példálózó jellegű, tehát más, hasonló eszközök is ide tartozhatnak. 

• Többen javasolták a hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénnyel (értsd: kukával) kapcsolatos 
szabályok elhagyását. Ezeket az a hit táplálta, hogy a gyűjtőedényt a közszolgáltató biztosítja. 
Sajnos ez téves, a gyűjtőedényt a közszolgáltatás igénybevevője köteles beszerezni, így az 
edénnyel kapcsolatos nomiák is vonatkoznak rá. [8. § (2) a) és b)] 

• Az állattartási szabályok körében javaslat érkezett a „legeltet" kifejezés „üzletszerűen" vagy 
„folyamatosan" jelzővel való kiegészítésére. Erre nincs szükség, mert logikai és nyelvtani 
értelmezés alapján a kifejezés szándékos és gyakori vagy folyamatos emberi cselekményt 
jelent, amibe a rövid időtartamban várakozó állat legelése nem értelmezhető bele. 

• Javaslat érkezett arra, hogy a zajhatásokra vonatkozó normák hatályát terjesszük ki a 
külterületekre is. A javaslat elfogadása nem célszerű. A belterület - külterület felosztás eredeti 
célja éppen az, hogy a belterületen élnek, laknak az emberek, itt nyújtja az önkormányzat a 
szolgáltatásokat, s - többek között - itt igyekszik a nyugodt pihenés körülményeit is 
biztosítani. A külterület főként a gazdálkodás, a munkavégzés helye, s kötelességünk 
elsősorban e tevékenységekhez biztosítani a körülményeket. A külterületen való lakhatás 
alkalmasint a közösségi szolgáltatások minőségének, mennyiségének csökkenésével, így a 
pihenési feltételeknek romlásával is járhat. Természetesen ez nem jelenti, hogy például egy 
fatelep éjjel-nappal zavarhatja a szomszédokat, de a fellépés ellene a jog más eszközeivel 
lehetséges (szabálysértési eljárás indítása, birtokvédelmi kérelem). 

A fentiek értelmében kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a módosított tervezetet vitassa meg, és 
döntsön annak elfogadásáról. 

Rendelet tervezet: 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/2018 ( . .) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 
valamint a magatartások elkövetőivel szembeni figyelmeztetés és pénzbírság kiszabásának 
szabályaira. 

(2) E rendeletet a Vértesboglár község belterületén, 14. életévét betöltött természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a 
tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény 
valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot fenntartása esetére más 
jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 
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2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér 
- birtokában az ingatlan van, 

2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy 
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azokat sérti, 
vagy veszélyezteti, és amelyek gyakorlását a képviselő-testület e rendeletben a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít, 

3. közszolgáltató: Csákvár Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési hulladék és a nem közművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére feljogosított 
szolgáltató, 

4. út: a gyalogosok és a közúti jármüvek közlekedésére szolgáló közterület, 
5. út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 

csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle; 
6. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet; 
7. várakozás: jármüvei a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges 

időnél, valamint - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percnél hosszabb ideig 
történő egy helyben tartózkodás, 

8. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő 
funkciót szolgálja; továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti 
funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították. 

2. Eljárási szabályok 

3. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 
eljárás (a továbbiakban: hatósági eljárás) bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy 
észlelése alapján hivatalból indul. A hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől 

számított egy éven belül indítható meg, 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától vagy a jogellenes állapot észlelésétől számított két 
év elteltével felelősségre vonásnak nincs helye. 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárások szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása a 
jegyző, végrehajtás esetén a végrehajtás foganatosítása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozik. 

4. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 
a) figyelmeztetést tartalmazó döntésnek vagy 
b) temiészetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság 
kiszabásának 

van helye. 
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(2) Ha a hatósági eljárás megállapítja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás következtében előállt jogellenes helyzet csekély súlyú, és a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, valamint ettől az intézkedéstől 
kellő visszatartó hatás várható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél 
figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi öt a a jogellenes magatartás megszüntetésére, 
a jogszerűtlen állapot helyreállítására. 

(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló 
jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a hatóság az eset összes körülményeire 
tekintettel dönt, mérlegeli 

a) a jogsértéssel elért előny mértékéfa jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány 
megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, 

b) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
c) a jogsértő állapot időtartamát, a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
d) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
e) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
f) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát, természetes személy esetén szociális, jövedelmi 

körülményeit. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. 

3. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

5. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat 
jelképeiről és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, engedélyre nem 
kötelezett felhasználás eseteit kivéve 

a) a település címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül előállítja, engedély nélkül vagy az 
engedélytől eltérően, vagy a község jó hírét, az önkormányzat érdekeit sértő módon 
felhasználja; 

b) a „Vértesboglár" nevet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően vagy a község jó hírét, 
az önkormányzat érdekeit sértő módon veszi fel vagy használja. 

4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól 
eltérően 

a) a közterületi tábla ingatlanára történő kihelyezését akadályozza, az ingatlanára kihelyezett 
közterületi tábla láthatóságát, tisztaságát nem biztosítja, 

b) házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről nem vagy nem megfelelően, szükség szerinti 
cseréjéről, pótlásáról nem vagy nem megfelelő időben gondoskodik. 

5. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

7. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterület
használatról szóló és a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló önkormányzati 
rendeletekben meghatározott engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a 
közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így 
különösen ha 

a) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez, 
b) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol, 
c) építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

anyagot, építési tönneléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol, 
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d) az igénybevett közterület burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy 
tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól 
eltérő egyéb módon használja, 

e) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, 
vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet, mezőgazdasági vontatót vagy ezekhez tartozó 
munkaeszközt közterületen tárol, 

f) közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott hibaelhárítás 
kivételével járművet javít, átalakít, 

g) közparkot, közterületen lévő díszburkolatot, zöldterületet, sétányt, játszóteret rendeltetéstől 
eltérő módon vagy céllal használ, 

h) közterületen - az út területét és a gépjárművel történő várakozásra kijelölt közterületet ide 
nem értve - gépjármüvei várakozik, 

i) üzemképtelen jármüvet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol. 

A v á l t o z a t 
j ) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt 

fogyaszt, 
k) a közterületen engedély nélkül árusít, vagy 
1) a közterület használatát követően, annak eredeti állapotát nem állítja helyre. 

B v á l t o z a t 
j ) a közterületen engedély nélkül árusít, vagy 
k) a közterület használatát követően, annak eredeti állapotát nem állítja helyre. 

(2) A közutak igazgatásáról szóló rendeletben meghatározottak értelmében a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat tulajdonában levő helyi 
közúthálózatra vonatkozóan, megfelelő közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően, 

a) utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez 
csatlakozást létesít; 

b) utat felbont vagy elfoglal; 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az 

árkot (átereszt) szennyezi; 
d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja; 
e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi; 
0 az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 

6. A közterületek rendjével, a köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

8. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterületek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a tulajdonában, használatában álló ingatlan, üzlethelyiség, elárusító hely és az előtte levő 
járdaszakasz területén és a környező közterületen 

aa) a rendet és tisztaságot nem tartja fenn, 

ab) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékokat nem távolítja 
el, 

ac) nem gondoskodik a növényi, rovar és rágcsáló- kártevőmentesítésről, 

ad) nem gondoskodik az elektromos és távközlési vezetékeket 2 méternél, a járdát oldalról 
0,5 méternél, felülről 2 méternél jobban megközelítő növényzet eltávolításáról, 

ae) a közkutak, közkifolyók környékén a környezetet szennyezi, vagy 

6 



af) nem gondoskodik a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről; 

A v á l t o z a t 
b) 20:00 és 8:00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti nap 12:00 órától a következő 

munkanap 8:00 óráig végez kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, 
zajkibocsátással járó tevékenységet, zajhatást keltő berendezést, különösen robbanómotoros 
fűnyírót, láncfűrészt, kerti traktort működtet; 

c) a település belterületén - ide nem értve a gazdasági Övezetet - zajjal járó - különösen építési, 
bontási - tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, 
vasárnap vagy munkaszüneti napon végez vagy 

B v á l t o z a t 
b) 20:00 és 7:00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti nap 12:00 órától a 

következő munkanap 7:00 óráig végez kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, 
zajkibocsátással járó tevékenységet, zajhatást keltő berendezést, különösen 
robbanómotoros fűnyírót, láncfürészt, kerti traktort működtet; 

c) a település belterületén - ide nem értve a gazdasági övezetet - zajjal járó - különösen 
építési, bontási - tevékenységet 20.00 és 7.00 óra, szombaton 20.00 és 8.00 óra között 
végez vagy 

d) avart, kerti hulladékot 

da) a szerdán 10:00-tól 18:00-ig és a pénteken 14:00-tól 20:00-ig tartó időszaktól eltérően, 
vagy 

db) a polgármester által elrendelt tűzgyújtási tilalom idején nyílt téren 

éget. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározottaktól eltérően 

a) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény) 
beszerzéséről javításáról, pótlásáról nem gondoskodik, 

b) a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem 
gondoskodik, 

c) a gyűjtőedényt a jogszabályban meghatározott elszállítási, ürítési időpontig nem az 
ingatlanán belül tárolja, 

d) az elkülönítetten gyűjtés szabályait felszólítás ellenére megszegi, 
e) az elszállítandó lom hulladékot a közterületen 

ea) a jármű- vagy gyalogos forgalmat akadályozva, 

eb) a zöldterületet vagy a növényzetet károsítva vagy 

ec) balesetveszélyt, károkozást előidézőén 

helyez el. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendel étben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (a továbbiakban: szennyvíz) keletkeztető 
ingatlanára vonatkozóan a közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b) a szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról nem gondoskodik, vagy 
c) a szennyvízhez történő hozzáférést a közszolgáltatást végzőtől megtagadja. 
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7. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

9. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a temetőkről és a 
temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a köztemetőben nem a hely jellegének megfelelően viselkedik, 

aa) az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat nem tartja tiszteletben, kegyeleti érzést 
sértő tevékenységet végez, hanghatást kelt vagy, kegyeleti érzést sértő magatartást 
tanúsít, 

ab) a köztemető rendjét, csendjét zavarja, 

ac) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el, 

ad) a köztemetőben a temetési helyek díszítésére szolgálótól (így: koszorú, váza) eltérő 
tárgyat helyez el, vagy a kegyeleti érzésnek nem megfelelő sírjelet állít, vagy közízlést, 
emlékezést sértő feliratot, ábrát alkalmaz, 

ae) a köztemető területén a talajt, a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felássa, 

af) a köztemető területére - a vakvezető kutyát ide nem értve - állatot visz be vagy 

ag) a köztemető területéről az üzemeltető engedélye nélkül növényt, virágot visz ki; 
b) a köztemetőbe gépjárművel - a 75 éven felüli vagy mozgásában korlátozott személyt 

megfelelő igazolvány birtokában szállító jármű előzetes egyeztetéssel történő belépésének 
kivételével -az üzemeltető engedélye nélkül behajt 

8. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

a) fás szárú növényt olyan helyen és oly módon telepít, hogy az - figyelemmel az adott faj, 
fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet vagy 
egészséget veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést akadályozhatja, valamint kárt okozhat 
a meglévő építményekben, létesítményekben, és akadályozhatja azok biztonságos 
működését, 

b) fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendé létben meghatározott 
inváziós fás szárú növénnyel pótol, vagy nem gondoskodik az ilyen növény 
továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról, 

c) a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak - így különösen 
ágak, virágzat, termés, levelek - Összegyűjtéséről, eltávolításáról nem gondoskodik, 

d) fás szárú növényt engedély nélkül kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, 
kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb olyan tevékenységet végez, 
amelynek következtében a fás szárú növény élettartama vagy értéke csökken, 

e) fás szárú növény engedélyezett kivágását követő 1 éven belül (cserje esetében 3 éven belül) 
legalább azonos területi borítást adó, a kivágást engedélyező hatósági döntésben 
meghatározott, szakszerű pótlásáról nem gondoskodik. 

9. Állattartással kapcsolatos magatartások 

1 1 . § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsít, aki a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) közterületen állatot tart, legeltet, 
b) többszintes társasház padlásán, erkélyén, loggiáján galambot, ebet, macskát tart, 
c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 
d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú 

helyiségében vagy területein tart, etet, szabadon enged, 
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e) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó kötelezettségét 
ismételten elmulasztja, 

f) ebet - vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vendéglátó egységbe, piac 
területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézmény épületébe kifejezett engedély hiányában bevisz, illetve beenged. 

10. A településkép védelmével kapcsolatos magatartások 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, az az ingatlantulajdonos, 
aki a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a tulajdonában, birtokában, használatában lévő vagy gondjaira bízott védett érték jó 
karbantartásáról, állagmegóvásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik; 

b) a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem tűri. 

11. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követően tanúsított közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

14. § (1) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelet 
12. alcíme. 

Sztányi István Tóth Jánosné 

polgármester címzetes főjegyző 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Vértesboglár, 2018. . 

Tóth Jánosné 

címzetes főjegyző 

Előzetes hatásvizsgálat 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi C X X X . törvény 17. § alapján) 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet elfogadása esetén egyértelműbbé válnak a 
településen a közösségi együttélés alapvető szabályai, következetesebbé, hatékonyabbá válik a 
betartatásuk és az önkéntes jogkövetés.. 

2. Várható költségvetési hatása: Az önkormányzat költségvetését a rendelet nem érinti. 

3. Várható környezeti következmények: Az új rendeletnek közvetett környezeti következménye a 
település rendezettségének javulása, a környezeti ártalmak veszélyének csökkenése. 

4. Várható egészségügyi következmények: Az új rendeletnek közvetetten pozitív az egészségügyi 
hatása, mivel elősegíti az érintett lakosság környezeti ártalmaktól való megóvását. 
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5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az új rendelet a hivatal adminisztrációs terheit kis 
mértékben megnöveli, de összességében jelentősen javítja a hatósági fellépés a hatékonyságát. 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását az egységesebb és 
eredményesebb jogalkalmazás igényli. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény (a továbbiakban: 
MÖtv.) 8. § (1) bekezdése a helyi közösség tagjai, mint a helyi önkormányzás alanyai számára 
kötelességgé teszi a közösségre háruló terhek öngondoskodással történő enyhítését a közösségi 
feladatok ellátásához való képességeik és lehetőségeik szerinti hozzájárulással, valamint a közösségi 
együttélés alapvető szabályaínak betartását és betartatását. A Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja 
felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy rendeletben határozzák meg 
az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi 
együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közterületek 
tisztán tartásáról szóló 9/2015. ( V I I I . 03.) Önkormányzati rendelet 29.-32. §-a óta tartalmaza a 
jogviszonnyal kapcsolatos hatályos szabályokat, ezek azonban csupán közösségi együttélés alapvető 
szabályainak viszonylag szük körét és az eljárási szabályokat érintik. A hatályos helyi 
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek széles köre, valamint a módosított és bővített az 
eljárási szabályok képezik a tervezet anyagát. 

Tekintettel arra, hogy településünk életének viszonylag jelentős területét érinti a leendő szabályozás, 
célszerű a tervezet társadalmi vitára bocsátása a rendeletek előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló 8/2012. ( IV. 18.) önkormányzati rendeletnek megfelelően, majd - a felkészülésre 
kellő időt biztosítva - a 2019. január elsejei hatályba lépés. 

Részletes indokolás 

Az 1. § (1) bekezdése a területi hatályt a település HPESZ szerinti belterületére korlátozza, (2) 
bekezdése a személyi hatályt a természetes személyek esetében a 14. életév betöltéséhez köti. A (3) 
bekezdés a tárgyi hatályt korlátozza a bűncselekmények és a szabálysértések esetében. 

A 2. § az eljárási szabályokat tartalmazza. Kiemelendő az eljárási hatáskörjegyzőre ruházása. 
A 3. § a szankciókat és a megállapításukkal kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 
A 4. § meghatároz néhány fogalmat. 
Az 5. § a település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 6. § a házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 7. § a közterületek használatával kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 8. § a közterületek rendjével, a köztisztasággal kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 9. § a temető használatával kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 10. § a fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 11. § az állattartással kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 
A 12. § a településkép védelmével kapcsolatos magatartásokat tartalmazza. 

A 13. § a rendelet hatályba lépését 2019. január elsejével, alkalmazását az ezt követően tanúsított 
magatartásokra rendeli alkalmazni, valamint hatályon kívül helyezi a hatályos rendelet 29-32. §-ait. 

Sztányi István 
polgármester 
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Rendelet tervezet: 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/2018 ( . .) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet hatálya kiteljed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 
valamint a magatartások elkövetőivel szembeni figyelmeztetés és pénzbírság kiszabásának szabályai
ra. 

(2) E rendeletet a Vértesboglár község belterületén, 14. életévét betöltött természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapve
tő szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevé
kenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény 
valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot fenntartása esetére más jog
szabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

2. §E rendelet alkalmazásában: 
1. ingatlantulajdonos: az a tennészetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szer

vezet, akinek vagy amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér -
birtokában az ingatlan van, 

2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy 
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncse
lekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azokat sérti, vagy ve
szélyezteti, és amelyek gyakorlását a képviselő-testület e rendeletben a közösségi együttélés alap
vető szabályait sértő magatartásnak minősít, 

3. közszolgáltató: Csákvár Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosoknál keletkező telepü
lési hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére feljogosított szol
gáltató, 

4. út: a gyalogosok és a közúti jármüvek közlekedésére szolgáló közterület, 
5. út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 

csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle; 
6. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet; 
7. várakozás: jármüvei a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges idő

nél, valamint - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percnél hosszabb ideig 
történő egy helyben tartózkodás, 

8. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő 
funkciót szolgálja; továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti funk
ciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították. 



2. Eljárási szabályok 

3. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 
eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A köz
igazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma
gatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás ese
tén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől 

számított egy éven belül indítható meg, 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától vagy a jogellenes állapot észlelésétől számított két 
év elteltével felelősségre vonásnak nincs helye. 

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárások szabályairól szóló törvény rendelkezé
seit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása a 
jegyző, végrehajtás esetén a végrehajtás foganatosítása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozik. 

4. §( 1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 
a) figyelmeztetést tartalmazó döntésnek vagy 
b) természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásá
nak 

van helye. 

(2) Ha a hatósági eljárás megállapítja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatar
tás következtében előállt jogellenes helyzet csekély súlyú, és a jogellenes magatartás megszüntetésével 
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, valamint ettől az intézkedéstől kellő visszatartó 
hatás várható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél figyelmét a jogsza
bálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyel
meztetéssel kötelezi őt a a jogellenes magatartás megszüntetésére, a jogszerűtlen állapot helyreállításá
ra. 

(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló 
jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a hatóság az eset összes körülményeire tekin
tettel dönt. mérlegeli 

a) a jogsértéssel elért előny mértékéta jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelő
zésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, 

b) ajogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
c) ajogsértö állapot időtartamát, ajogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
d) ajogsértö magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
e) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
f) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát, tennészetes személy esetén szociális, jövedelmi kö

rülményeit. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. 
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3. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat jelképe
iről és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, engedélyre nem kötelezett 
felhasználás eseteit kivéve 

a) a település címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül előállítja, engedély nélkül vagy az 
engedélytől eltérően, vagy a község jó hírét, az önkormányzat érdekeit sértő módon felhasz
nálja; 

b) a „Vértesboglár" nevet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően vagy a község jó hírét, 
az önkormányzat érdekeit sértő módon veszi fel vagy használja. 

4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól 
eltérően 

a) a közterületi tábla ingatlanára történő kihelyezését akadályozza, az ingatlanára kihelyezett 
közterületi tábla láthatóságát, tisztaságát nem biztosítja, 

b) házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről nem vagy nem megfelelően, szükség szerinti 
cseréjéről, pótlásáról nem vagy nem megfelelő időben gondoskodik. 

5. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

7. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterület
használatról szóló és a gépjármüvek parkolásának biztosításáról szóló önkormányzati rendeletek
ben meghatározott engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a közterületet en
gedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így különösen ha 

a) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez, 
b) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol, 
c) építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol, 
d) az igénybevett közterület burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy 

tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól elté
rő egyéb módon használja, 

e) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna Összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, 
vontatót, nyerges vontatót, lassú jármüvet, mezőgazdasági vontatót vagy ezekhez tartozó 
munkaeszközt közterületen tárol, 

f) közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott hibaelhárítás 
kivételével jármüvet javít, átalakít, 

g) közparkot, közterületen lévő díszburkolatot, zöldterületet, sétányt, játszóteret rendeltetéstől 
eltérő módon vagy céllal használ, 

h) közterületen - az út területét és a gépjármüvei történő várakozásra kijelölt közterületet ide 
nem értve - gépjármüvei várakozik, 

i) üzemképtelen jármüvet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol, 

A v á l t o z a t  
j ) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt fo

gyaszt, 
k) a közterületen engedély nélkül árusít, vagy 
1) a közterület használatát követően, annak eredeti állapotát nem állítja helyre. 
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B v á l t o z a t 
j ) — k ö z t e r ü l e t e n e n g e d é l y e z e t t r e n d e z v é n y e k , vásárok területének k ivé te l éve l szeszesitalt i'o 

gyászt? 
k)j] a közterületen engedély nélkül árusít, vagy 
\ >k)a közterület használatát követően, annak eredeti állapotát nem állítja helyre. 

(2) A közutak igazgatásáról szóló rendeletben meghatározottak értelmében a közösségi együttélés 
alapvető szabályait séttö magatartást tanúsít, aki az önkormányzat tulajdonában levő helyi közútháló
zatra vonatkozóan, megfelelő közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően, 

a) utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez 
csatlakozást létesít; 

b) utat felbont vagy elfoglal; 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az ár

kot (átereszt) szennyezi; 
d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja; 
e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét meg

szegi; 
f) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 

6. A közterületek rendjével, a köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

8. § ( ! ) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterületek tisztán
tartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a tulajdonában, használatában álló ingatlan, üzlethelyiség, elárusító hely és az előtte levő jár
daszakasz területén és a környező közterületen 

aa) a rendet és tisztaságot nem tartja fenn. 

ab) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékokat nem távolítja 
el, 

ac) nem gondoskodik a növényi kártevő , rovar- és rágcsáló- kártevőmentesítésről. 

ad) nem gondoskodik az elektromos és távközlési vezetékeket 2 méternél, a járdát oldalról 
0,5 méternél, felülről 2 méternél jobban megközelítő növényzet eltávolításáról, 

ae) a közkutak. közkifolyók környékén a környezetet szennyezi, vagy 

af) nem gondoskodik a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről; 

A v á l t o z a t 
b) 20:00 és 8:00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti nap 12:00 órától a következő 

munkanap 8:00 óráig végez kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsá
tással járó tevékenységet, zajhatást keltő berendezést, különösen robbanómotoros fűnyírót, 
láncfürészt, kerti traktort működtet; 

c) a település belterületén - ide nem értve a gazdasági övezetet - zajjal járó - különösen építési, 
bontási - tevékenységet munkanapon 19.00 és 7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 óra között, 
vasárnap vagy munkaszüneti napon végez vagy 

B v á l t o z a t 
b) 20:00 és 87:00 óra között, továbbá vasárnap vagy munkaszüneti nap 12:00 órától a kö

vetkező munkanap 87:00 óráig végez kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, 
zajkibocsátással járó tevékenységet, zajhatást keltő berendezést, különösen robbanómoto
ros fűnyírót, láncfürészt. kerti traktort működtet; 
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c) a település belterületén - ide nem értve a gazdasági övezetet - zajjal járó - különösen épí
tési, bontási - tevékenységet munkanapon 1920.00 és 7.00 óra. szombaton 4-920.00 és 
8.00 óra között? vasárnap vagy munkaszüneti napon végez vagy 

d) avart, kerti hulladékot 

da) a szerdán 10:00-tól 18:00-ig és a pénteken 14:00-tól 20:00-ig tartó időszaktól eltérően, 
vagy 

db) a polgármester által elrendelt tűzgyújtási tilalom idején nyílt téren 

éget. 

(2) A közösségi egy üttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározot
taktól eltérően 

a) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény) beszer
zésérőkjavításáról, pótlásáról nem gondoskodik. 

b) a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondos
kodik, 

c) a gyűjtőedényt a jogszabályban meghatározott elszállítási, ürítési időpontig nem az ingatla
nán belül tárolja, 

d) az elkülönítetten gyűjtés szabályait felszólítás ellenére megszegi, 
e) az elszállítandó lom hulladékot a közterületen 

ea) a jármű- vagy gyalogos forgalmat akadályozva. 

eb) a zöldterületet vagy a növényzetet károsítva vagy 

ec) balesetveszélyt, károkozást előidézőén 

helyez el. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
nem közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormány
zati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után be
fogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (a továbbiakban: szennyvíz) keletkeztető ingat
lanára vonatkozóan a közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b) a szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról nem gondoskodik, vagy 
c) a szennyvízhez történő hozzáférést a közszolgáltatást végzőtől megtagadja. 

7. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

9. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a temetőkről és a temet
kezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a köztemetőben nem a hely jellegének megfelelően viselkedik, 

aa) az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat nem tartja tiszteletben, kegyeleti érzést 
sértő tevékenységet végez, hanghatást kelt vagy. kegyeleti érzést sértő magatartást tanú
sít. 

ab) a köztemető rendjét, csendjét zavarja, 

ac) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el, 

ad) a köztemetőben a temetési helyek díszítésére szolgálótól (így: koszorú, váza) eltérő tár
gyat helyez el, vagy a kegyeleti érzésnek nem megfelelő sírjelet állít, vagy közízlést, em
lékezést sértő feliratot, ábrát alkalmaz, 

ae) a köztemető területén a talajt, a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felássa, 

5 



af) a köztemető területére - a vakvezető kutyát ide nem értve - állatot visz be vagy 

ag) a köztemető területéről az üzemeltető engedélye nélkül növényt, virágot visz ki; 
b) a köztemetőbe gépjárművel - a 75 éven felüli vagy mozgásában korlátozott személyt megfe

lelő igazolvány birtokában szállítójármű előzetes egyeztetéssel történő belépésének kivéte¬
lével gépjárművel, az üzemeltető engedélye nélkül behajt 

8. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

a) fás szárú növényt olyan helyen és oly módon telepít, hogy az - figyelemmel az adott faj, faj
ta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet vagy 
egészségei veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést akadályozhatja, valamint kárt okozhat 
a meglévő építményekben, létesítményekben, és akadályozhatja azok biztonságos működé
sét, 

b) fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott 
inváziós fás szárú növénnyel pótol, vagy nem gondoskodik az ilyen növény továbbterjedésé
nek megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról, 

c) a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak - így különösen 
ágak, virágzat, termés, levelek - összegyűjtéséről, eltávolításáról nem gondoskodik, 

d) fás szárú növényt engedély nélkül kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, 
kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb olyan tevékenységet végez, 
amelynek következtében a fás szárú növény élettartama vagy értéke csökken, 

e) fás szárú növény engedélyezett kivágását követő 1 éven belül (cserje esetében 3 éven belül) 
legalább azonos területi borítást adó, a kivágást engedélyező hatósági döntésben meghatáro
zott, szakszerű pótlásáról nem gondoskodik. 

9. Állattartással kapcsolatos magatartások 

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsít, aki a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) közterületen állatot tart, legeltet, 
b) többszintes társasház padlásán, erkélyén, loggiáján galambot, ebet, macskát tart, 
c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 
d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú helyi

ségében vagy területein tart, etet, szabadon enged, 
e) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó kötelezettségét is

mételten elmulasztja, 
f) ebet - vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vendéglátó egységbe, piac 

területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat lebo
nyolító közintézmény épületébe kifejezett engedély hiányában bevisz, illetve beenged. 

10. A településkép védelmével kapcsolatos magatartások 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, az az ingatlantulajdonos, 
aki a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a tulajdonában, birtokában, használatában lévő vagy gondjaira bízott védett érték jó karban
tartásáról, állagmegóvásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik; 

b) a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem tűri. 
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11. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követően tanúsított közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

14. § (1) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kölelezö igénybevéte 
léről cs a közterületek tisztán tartásáról rendjéftM-és közt-isz-laságrók- valamint nz avar és kerti huh 
ladék égetéséről szóló 9/2015. (VIII.3.) önkormányzati rendelet 12. alcíme. 

Sztányi István 

polgármester címzetes főjegyző 

Tóth Jánosné 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Vértesboglár. 2018. 

Tóth Jánosné 

címzetes főjegyző 
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A tárgykörükkel megjelölt rendeletek felsorolása 

A. A közigazgatási hatósági eljárások szabályairól szóló törvény: 

2016. évi C L . törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

B . A z önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (III . 31.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképeiről és használatuk 
rendjéről 

C . A közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 17/2016. (XI.11.) 
önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, elnevezésük 
megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről 

D. A közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 7/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete a közterület-használatról 

E . A gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzata .. ../2018. ( . ...) önkormányzati 
rendelete a gépjárművek parkolásának biztosításáról 

F . A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2015. (VIII. 3.) 
önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról 

G . A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2015. (VIII. 3.) 
önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról 

H . A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet: 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 15/2017. (X.20.) 
önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről 

I . A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016. (XI. 
11.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről 

J . A fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet; 
346/2008. (XII . 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

K . A kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló kormányrendelet: 
41/2010. (II . 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról 

L . A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet: 
Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendelete a településkép védelméről 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
3. napirendi pontjához 

Tárgy: Beszámoló a Vértesboglár Általános Művelődési Központ óvoda intézményegység szak
mai munkájáról 

Az előterjesztést készítette: Frey Margit intézményvezető, Zsichla Gergely aljegyző 
Előterjesztő: polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi C X C . törvény (a továbbiakban: Nkt.) 85. § (2) bekezdése 
alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy 
az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. Az Nkt. 85. § (3) bekezdése szerint a fenn
tartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési
oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését. 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 181/2017. ( X I . 30.) határozatában írta 
elő a Vértesboglár Általános Művelődési Központ (a továbbiakban: ÁMK) éves beszámolóját. 

Az ÁMK 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolója elkészült, amely az előterjesztés mellékle
tét képezi. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 11. 
Sztányi István sk 

polgármester 
Határozati javaslat: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2018. (IX. 19.) határozata 

a Vértesboglár Általános Művelődési Központ 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolója elfo
gadásáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
C X C . törvény 85. § (2) bekezdése alapján megtárgyalta a Vértesboglár Általános Művelődési Központ 
2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolóját és azt elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester és intézményvezető 

http://umail.com
http://www.vertesboglar.hu


Beszámoló a Vértesboglár Altalános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Vértesboglár Általános Művelődési 

Képviselő-testülete Központ Óvoda 

8085 Vértesboglár, 8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 1. 

Alkotmány u. 3. 

Ikt.sz.: 2018/35. 

Tárgy: Beszámoló a 2017/2018. óvodai nevelési 

év zárásáról és a 2018/2019. nevelési év 

indításáról 

T i s z t e l t K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t ! 

A következő tájékoztatón keresztül kívánom Önökkel megismertetni a Vértesboglár 

Általános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as óvodai nevelési évben megvalósult 

eseményeket, elvégzett feladatokat, és a következő nevelési év indításához egy pár 

gondolatot. 

Kérem tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 13. 

Tisztelettel és köszönettel: 

Frey Margit 

Á M K Igazgató 
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L Tájékoztató a 2017/2018 óvodai nevelési évről 

Az intézmény neve, címe: Vértesboglár Altalános Művelődési Központ 

8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 1. 

Nevelési év rendje: 2017. 09.01.- 2018. 08. 31. 

Az intézmény napi nyitvatartási ideje: 7.00-17.00 óráig 

Nyári zárva tartás: 2018. 07.02.- 2018. 07. 31. 

Óvodai beíratás: 2018.05. 02. és 2018.05. 03. 

PEDAGÓGIAI-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK  

Tartalma 

Legfontosabb célunk volt, hogy a gyermekek számára biztosítsuk az óvodában azokat a 

személyi és tárgyi feltételeket, amelyben az önfeledt fejlesztő játék, szabad játék 

megvalósulhatott, hiszen mindennemű tanulás alapját ez adja óvodás korban. Törekedtünk 

arra, hogy a játéktevékenység során az óvodások minél több ismeretre tegyenek szert, érezzék 

itt jól magukat, érezzék, hogy itt minden értük van. Biztosítottuk a gyermekek számára a 

nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó légkört. 

A szülők, a képviselőtestület tagjai tájékozódhattak az óvoda életéről a beszoktatás, a 

csoportban való rövid benntartózkodás, közös készülődések, nyílt napok, községi 

rendezvények ideje alatt. Tervszerű munkánk alapját az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramja és Pedagógiai Programunk adja: „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel" 

címmel. 

A tervszerű, mindennapi munkán túl ez évben kiemelt feladatunknak tekintettük: 

1. Új kolléganő, vezető munkájának segítése 

„Az általam kialakítani kívánt vezetési struktúra és felelősi rendszer nagymértékben 

tartalmazza az eddigi vezetés elemeit, változtatás, fejlesztés számomra csak akkor lehetséges, 

ha a dolgozókat, a helyi viszonyokat kellően megismertem."- mondatot a vezetői program 

tartalmazza. Segítőkész kollégák, nyitott partnerek voltak segítségemre, hogy egy nevelési év 

alatt a megismerés létrejöhetett, így a következő éves vezetői munkaterv már tartalmazza az 

újítás elemeit. 
1. Szakmai munkánk erősítése nevelés nélküli munkanapok által 
2017.09.29. Téma: Helyi Pedagógiai Program 

2 



Beszámoló a Vértesboglár Altalános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
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Minősítés és dokumentációi 

2017.10.27. Téma: Helyi Pedagógiai Program a gyakorlat jegyében 

Minősítés:Előzmény:Portfólió 

Foglalkozáslátogatás: Tervezés, megvalósítás, reflexió 

Portfólióvédés 

2018.03.23. Téma:Vizuális nevelés és módszertana elmelét és gyakorlat 

B E C S 

Tevéken vségeinkröl 

1. Továbbképzések 

- Egy dajka néni szeptembertől az E L T E óvodapedagógia karán kezdte meg tanulmányait. 

- Élelmezésvezetőnk novemberben szerezte meg élelmezésvezetői szakképesítését. 

- Egy óvodapedagógusunk 30 órás továbbképzésen vett részt. 

- Konyhánkon új szakácsnőnk május elején megkezdte szakács szakképesítésének végzését. 

- Művelődésszervezőnk 60 órás továbbképzésen vett rész a Közösségfejlesztés gyakorlata 

címmel. 

2. Egyéb szakmai tevékenységek 

- Kollektívánk 3. tagja szerezte meg novemberben a Pedagógus I I . minősítési 

fokozatot a Pedagógus Életpályamodell fokozatain belül, kitűnő, 97%-s eredménnyel. 

- Vezetőként márciusban jelentkeztem a Mesterpedagógus minősítési eljárásra. 

- Elkészült, jóváhagyásra került az intézmény Honvédelmi Intézkedési Terve. 

- Tavasszal 1 fő pedagógiai asszisztens gyakorlati helyének adott otthont 

intézményünk. 

- Nyáron 1 fő gimnáziumi tanuló végezte nálunk közösségi szolgálatának egy részét. 

2. Ünnepek, jeles napok, hagyományok a munkaterv szerint zajlottak: 

> Kukorica délután 

^ Allatok világnapja-hete: vendégünk Aprily Géza előadóművész, állatsimogató a 

Vérteslovasn 

> Tökszépségverseny az óvodában 

> Márton napi ludasságok, lámpások készítése 

> Mikulás az óvodában 
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2018/2019-es nevelési év indításáról  

> Falu Mikulás 

> Adventi készülődés 

5> Adventi gyertyagyújtások 

> Adventi bark ácsdél után 

> Karácsony az óvodában 

> Karácsonyi műsor a Bodméri Idősek napján 

> Jótékonysági esten való részvétel 

> Dohányzás megelőzési program az óvodában 

> Egészséghét 

> Tollfosztó bál a Művelődési Házban 

> Farsangi mulatság a Réparetekmogyoróval 

> Morzsabál az óvodában 

5> Húshagyó kedd az iskolában 

> Március 15.- Lovashuszárok bemutatója 

> Víz világnapja: séta a hidroglóbuszhoz 

> Föld órája: komposztáló és gilisztafarm avatása 

> Nemzetiségi hét az óvodában: Vértesboglár Tájház-NNO vendéglátás, Mór-

Svábtájház 

> Húsvét, locsolkodás: vendégünk Aprily Géza előadóművész 

> Madarak és Fák napja 

> Ovicsipegetőt tartottunk a leendő kiscsoportos ovisoknak 

> Föld napja: virágültetés az óvodában (egy gyermek- 1 palánta) 

> Anyák napja 

> Óvodai beiratkozások 

> Szár Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó 

> Gyermeknap az óvodában: új udvari játékok birtokba vétele, rendőrautó az 

óvodaudvaron, buborékfújó 

> Falunap, gyermeknap 

> Csoportos kirándulások 

> Évzáró, ballagás 

> Falunap Bodméron 

> A z óvoda 70. évfordulójának megünneplése 
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Az Óvodai német nemzetiségi tánccsoport az év folyamán a következő eseményeken,  

helyeken szerepelt: 

-Idősek karácsonya Bodmér 

-Jótékonysági est Vértesboglár 

-Tollfosztó bál Vértesboglár 

-Német Nemzetiségi Ovodatalálkozó Szár 

-Falunap, gyermeknap (3 helyszín) Vértesboglár 

-Falunap Bodmér 

-Az óvoda 70. évfordulója Vértesboglár 

Egvéb óvodai szereplések Vértesbogláron: 

-Adventi gyertyagyújtás 

-Jótékonysági est 

-Föld órája természetvédelmi program 

-Az óvoda 70. születésnapja 

Az óvodásainkkal év végén kirándulni voltunk a Dohányos-háznál és a Geszner -házná l 

Csákváron. A Pro Vértes Natúrpark csákvári munkatársai szervezésében Pusztabuszoztunk a 

Csíkvarsi réten, szürke marha és bivaly csordát néztünk; a nagycsoportosok megnézték a 

Vértes hegység növény-és állatvilágát bemutató kiállítást, és egy Természeti értékeink című 

foglalkozáson vehettek részt. A kirándulások kivitelezéséhez köszönjük az önkormányzat 

segítségét a kisbuszokkal. 

- Ebben a nevelési évben tavasszal a nagycsoportos gyermekek a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatásával Mórra utazhattak a nemzetiségi hét keretein belül, ahol 

megnézték a sváb tájházat, és kézműves foglalkozáson vehettek részt. 

- Alkalomszerű sétáinkon falunkkal is megismertettük a gyermekeket. Voltunk a 

Hidroglóbusznál, családoknál háziállatokat nézni, a boltban, traktorozni, a játszótéren, a 

tájházban, a művelődési házban, a könyvtárban és az általános iskolában. 

-Munkánkhoz a gyermekek érdekében szoros kapcsolatot tartottunk a szülőkkel, az 

intézmény fenntartójával, a helyi Altalános Iskolával, a Bicskei Szakszolgálattal, a Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, az egészségügyi hálózattal, a gyógytestnevelővel, a fejlesztő 

pedagógussal, a logopédussal, és más helyi civi l szervezettel. 
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- A szülőkkel folyamatos jó kapcsolatot ápolunk. Több közös sikeres programot szerveztünk 

(ünnepek előtti készülődések, nyílt programok, munkadélutánok). A Szülők Közössége 

Mikulásra, Húsvétra megajándékozta a gyermekeket. 

- Öt szülői értekezletet tartottunk ebben a nevelési évben: Tanévnyitó, Rendkívüli 

(pályáztatás), Iskolaérettségi, Félévi- Farsangi, Leendő kiscsoportosok Szüleinek Szülői 

értekezlete. 

- Fogadóórát kétszer tartottunk minden szülőnek, melyben tájékoztattuk őket gyermekük 

fejlettségi mutatóiról. 

- A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjével folyamatos kapcsolatban voltunk. 

- A helyi védőnő az óvodában szükség szerint végzett a gyermekeken szűrő- és higiéniai 

vizsgálatot. 

-Az óvoda orvos egy alkalommal végzett a gyermekeken az óvodában vizsgálatot. 

-Beiskolázással, nevelési - és egyéb más problémákkal kapcsolatban a Bicskei 

Szakszolgálat 3 gyermeket vizsgált meg, és javaslatot tett a szükséges fejlesztésre. 

- A Bicskei Szakszolgálat szakembere logopédiai ellátásban és dislexia prevencióban heti 1 

alkalommal 8 gyermeket fejlesztett a nevelési év végén - és elején elvégzett szűrő vizsgálatok 

eredményeként. A fejlesztések az óvodában történtek. 

-Egy gyermek speciális vizsgálatát javasoltuk a Budapesti Vadaspark szakemberei által a 

nyár folyamán. A vizsgálat erdményét júliusban megkaptuk: F84 Autizmus spektrumzavar 

-Fejlesztőpedagógus által 6 gyermek kapott az év folyamán megfelelő kognitív fejlesztést. 

Gyermek létszám  

Az óvodai csoportok száma: 2 vegyes összetételű csoport 

A Süni csoport 17 fővel, kis-közép Összetétellel, 

a Katica csoport 17 fővel, kis-nagy összetétellel működött. 

2017. szeptemberében 29 gyermek kezdte meg az óvodát. 

2018. május 31-én óvodai létszámunk 34 fő volt. 

Más településről bejáró gyermekek száma: 4 fő (3 fő Bodmér, 1 fő Csákvár). 

Tanköteles korú gyermekek száma 8 fő, ebből 2 szülői kérésre, az óvodapedagógusok 

egyetértésével, a vezető óvónő döntése alapján nem kezdi meg a 2018/2019-es tanévet, 1 évet 

még óvodába marad. 
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Iskolába menő gyermekek száma: 6 fő 

A 2018/2019-es nevelési évre augusztus 31-ig beíratott gyermekek száma 9 fő. 

Beilleszkedési, tanulási-és magatartás zavaros gyermek ebben az évben 3 fő volt B T M ) . 

Fejlesztésüket az óvodapedagógusok, és a fejlesztőpedagógus végezte a szakértői vélemény 

alapján. 

Sajátos nevelési igényű gyermek ebben a nevelési évben nem volt intézményünkben (SNI ) . 

Létszámkimutatásaink részletező adatai: 2018. májas Sl-i adat 

gyermeklétszám összesen: 34 fő 

• három vagy több gyermekes családban élő gyermek 7 fő 

egyedül nevelő szülő gyermeke 2 fő 

• hátrányos helyzetű gyermek fő 0 fő 

• halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 fő 

•í* rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 2 fő 

•> veszélyeztetett gyermek (védelemben van) 0 fő 

tartósan beteg gyermek 0 fő 

AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG MŰKÖDTETÉSE  

Intézményegységünkben (óvoda, művelődési ház) az elmúlt nevelési évben 10 fő 

dolgozott: 

-4 óvodapedagógus 

-2 dajka 

-3 konyhai dolgozó: 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő, 1 konyhai kisegítő 

-1 művelődésszervező 

Dolgozóink munkájukat nagy igyekezettel, lelkiismeretesen végezték. Mindehhez a 

lehetőségekhez mérten megpróbáltunk megfelelő munkakörülményeket biztosítani számukra. 

Költségvetésünk biztosította dolgozóknak a legszükségesebb munka- és védőruhát, a törvény 

által előírt munkabérek és egyéb pótlékok mindig időben történő kifizetését. 

2018 májusától szeptemberig szakácsnőnk felmentési idejét tölti, már nem dolgozik, erre az 

időszakra határozott időre egy szakácsiskolát végző, jelenleg konyhai kisegítőt alkalmazunk. 
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Karbantartási, újítási és egyéb tevékenységek: 

- Gázkazánok, bojlerok rendszeres ellenőrzése folyamatos volt. 

- Rágcsáló- és rovarirtás szakember által rendszeresen zajlott. 

-Tűzoltó készülékek ellenőrzése is ütemezetten történt. 

-Az elektromos áram termelésére még a pályázat részeként megtörtént az óvoda épületére a 

napelemek felszerelése. 

-Az épület eresz részénél a tetőszigetelés alatt kétszer távolítottunk el szakember segítségével 

darázsfészket. 

ÉTKEZTETÉS  

A z óvoda konyhájában óvodások, iskolások, szociális étkezők valamint az Önkormányzat és 

általa fenntartott intézmények dolgozói részére főznek. 

A z étkezési térítési díjakat a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testülete határozta meg, 

amelyet az óvoda élelmezésvezetőjénél lehet minden hónapban befizetni. A befizetésekben 

csekély számban, de van elmaradás. A fizetési felszólításokat folyamatosan küldjük ki a 

tartozások kifizetése érdekében. 

Az étkezők beírt létszáma szinte minden hónapban változó volt, átlagban 103-105 fő vette 

igénybe a szolgáltatást. 

A 2015. szeptember elseje óta érvénybe lépett ingyenes óvodai étkeztetés maga után vonta 

az óvodai támogatottságok átszerveződését. 

A családok összjövedelmétől, családi helyzetétől (nagycsaládos, tartós beteg, 

gyermekvédelmi kedvezmény) így a következőképpen alakult óvodánkban a gyermekek 

támogatottsága: (2018. májusi adat) 

1. Jövedelem alapú 100%-s támogatottságban részesül 13 fő. 

2. Tartós betegség miatt 100%-s támogatottságban 0 fő részesül. 

3. Nagycsaládos (3 v. többgyermekes) 100%-s támogatottságban 7 fő részesül. 

4. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt 100%-s támogatottságban 2 fő 

részesül. 

5. Teljes értékű térítési díjat fizet a szülő az óvodában 11 fő gyermek részére. 

-Ingyenesen étkezik az említett kategóriák alapján 22 gyermek. 
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Beszámoló a Vértesboglár Általános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról 

-Ételallergia miatt 1 gyermek nem veszi igénybe a közétkeztetést. 

A z étkeztetési tevékenység folyamatában az élelmiszerek előállítását, tárolását, szállítását 

szolgáló biztonsági előírások szabályzata - a „ H A C C P " előírásai - szerint működött . 
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Beszámoló a Vértesboglár Altalános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról 

I I . 2018/2019. nevelési évi indításáról 

GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN 

A 2018/2019-es nevelési év törvényi előírás szerint 2018. szeptember 1-től - 2019. augusztus 

31-ig tart. A z óvodánkba 2018. szeptember 1-től jöhetnek azok a gyermekek, akik már az 

előző nevelési évben is óvodások voltak. A z idei nevelési évre óvodánkba újonnan beíratott és 

felvett gyermekeket 2018. szeptember 17-től fogadjuk meghatározott időrendi - beütemezési 

sorrendben, a szülővel való egyeztetés szerint. 

G Y E R M E K L É T S Z Á M : 

A z óvodánkban továbbra is kettő vegyes életkorú gyermek csoportban neveljük a gyermekeket 

pedagógiai programunknak megfelelően. A csoportok létszámát úgy alakítottuk ki az 

óvónőkkel megbeszélve, s a szülők igényeit is kielégítve, hogy közel azonos létszámú 

csoportok jöttek létre. 

Az óvodai létszám várható alakulása 2018. október l-jén a statisztikai adatszolgáltatás 

idejére 32 fő. 

2019. május 31-ig várható a 37 fő, vagy afeletti létszám. 

A 2018/2019 nevelési évre az óvodai csoportok tervezett beosztása a már óvodás + az 

beíratott, előjegyzésbe vett gyermekek szerint: 

Katica csoport 11 fő + 8 fő beíratott 

Süni csoport 17 fő + 1 fő beíratott 

Összesen: 28 fő + 9 beíratott 

Gyermekek létszáma a nevelési év során változhat eltávozás vagy újabb beiratkozás miatt. 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA 

A Vértesboglár Általános Művelődési Központ dolgozóinak létszáma 2018. szept. l-jén: 

9 fő. 

Az AMK dolgozói: 

3 fő óvodapedagógus 

2 fő dajka 

3 fő konyhai dolgozó: 1 élelmezésvezető, 1 szakácsnő, 1 konyhai kisegítő 

1 fő művelődésszervező 
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Beszámoló a Vértesboglár Általános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról 

A nevelő munkát segítő utazó személy: 

1 fő logopédus 

1 fő gyógypedagógus 

1 fő fejlesztő pedagógus 

1 fő gyógytestnevelő 

1 fő katolikus hitoktató 

TÁRGYI FELTÉTELEK  

A működéshez szükséges tárgyi eszközök az óvodai neveléshez, programunk 

megvalósításához nagyrészt adottak. 

Játékeszközök, szakmai segédanyagok beszerzésére, pótlására a költségvetésünk adta 

lehetőségeken túl, pályázati úton próbálunk még pénzhez jutni. 

ÉTKEZTETÉS 

A z étkezés terítési díját a már eddig megállapítottak szerint fizetik az igénybe vevők. 

A hiányzások bejelentése, a betegségből visszajövök lejelentése a konyha normál működését 

akadályozza. Ennek pontos leszabályozását, szankcionálását szeptemberre tervezzük. 

Arról még nem tudunk tájékoztatást adni, hogy mennyi gyermek fog ingyenes étkeztetésben 

részesülni. Ezek a felmérések csak szeptember első napjaiban valósulhatnak meg. 

A főzés megkezdésére a szükséges nyersanyagokat folyamatosan szerezzük be, viszont az 

állandó áremelkedések miatt a következő normatíva számításánál már magasabb térítési díj 

megállapítása lenne indokolt. 

KARBANTARÁS 

A nevelési év kezdésére a következő karbantartási, fejlesztési munkálatokat végezzük el. 

A tisztító meszelés az óvodai konyhán. 

Fertőtlenítő nagytakarítás az óvoda épületében. 

Rovarirtás az egész óvodai épületben. 

- Gázkészülékek felülvizsgálata. 

Szakmai anyagok beszerzése az óvodai neveléshez. 
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Beszámoló a Vértesboglár Altalános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról 

Gyermekjátékok fertőtlenítése. 

- Rugós játékok (2 db, még a pályázat részeként) telepítése. 

INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÁS 

- A nevelési év indításához felülvizsgálásra kerültek a kötelező és szükséges szabályzók. 

Elkészült az óvoda 2018/2019-s nevelési évre szóló munkaterv, amelyet az első nevelői -

munkatársi értekezleten a nevelőtestület tagjai, alkalmazottak véleményezték, javaslatot 

tettek a változtatásra (2018. augusztus 27.). 

A dolgozók szakember által - elkészített szabályzat szerint - munka-és tűzvédelmi 

oktatásban részesültek. 

A z újonnan beíratott gyermekek szüleit írásban értesítettük arról, hogy gyermekük 

mikortól nyert felvételt óvodánkba. 

- A z óvodába újonnan beíratott gyermekek szüleit szülői értekezleten tájékoztattuk június 

06-án házirendünkről, az új gyermekek fogadásáról, az óvodai beszoktatásról, s egyéb 

aktualitásokról. 

GAZDÁLKODÁS  

Törekvésünk a gazdálkodás során a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása és emellett a 

takarékosság, a célszerűség, a fontosság és a pontosság figyelembe vétele és betartása. 

A rendszeres kiadásainkat folyamatosan fizettük (energia, étkeztetés), elmaradásunk nincs. 

Bérgazdálkodás során követjük a költségvetésben betervezett bérköltségeket. 

Ö S S Z E G Z É S  

A 2018/2019-es nevelési év beindításához, a működéshez szükséges előkészületek 

szeptemberre elkészültek. 

Személyi feltételeink változtak, egy óvodapedagógus kolléga augusztus 31-ig állt 

alkalmazásban intézményünknél, közös megegyezéssel, sajátos élethelyzetre hivatkozva 

szeptembertől már nem dolgozik nálunk. Az álláshelyet hirdetjük (KÖZIGÁLLÁS) , a 

pályázatok beérkezési határideje szeptember 14-e. Máig (szept.13.), egy pályázat érkezett az 

állás betöltésére. 

Tárgyi feltételrendszerünk a csoprtszobákban és az óvodaudvaron jó . 
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Beszámoló a Vértesbogtár Általános Művelődési Központ Óvoda 2017/2018-as nevelési év zárásáról, 
2018/2019-es nevelési év indításáról  

Mesterprogramom felkészülési terve elkészült, részletes kidolgozására (5 éves ciklus) az ősz 

folyamán kerül sor (szept.-től nov.-ig). Programom néhány elemét már a 2018/2019-s 

nevelési év vezetői munkatervében megjelenítem. 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására, intézményvezetői 

Mesterprogramom ( 1 . sz. melléklet) tervének megismerésére. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 13. 

Köszönettel és tisztelettel: 

Frey Margit 

Á M K Igazgató 
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1. sz. melléklet 

Felkészülési terv 

Mesterpedagógus fokozat- Intézményvezetői tevékenység 

Céljaimat három fő irányban határoztam meg: 

1. Szervezet és közösségfejlesztés 

Cél: Az Altalános Művelődési Központ eredményes működésének növelése úgy, hogy az 
intézményegység önálló arculata megmaradhasson. Az állandóan változó, kis létszámú (10 fö) 
alkalmazotti közösség csapat- és közösségépítése. Magas szakmai színvonalú nevelőtestület 
létrehozása, mely egységes szellemiséget val l , ugyanakkor tud élni a saját pedagógiai 
módszertani szabadságával. 

Feladatok, tevékenységek: 

• Új, közösségformáló lehetőségek bevezetése (alkalmazotti kirándulás, közös 
színházlátogatás, sportolási lehetőségek, óvoda-bál) 

• A már hagyománnyá vált közösségformáló rendezvények továbbvitele 
(karácsonyi vacsora, nyugdíjasok búcsúztatása, Föld órája, májfadöntés, közös adventi 
gyertyagyújtásjótékonysági est) 

• Továbbképzések tematikájának megtervezése 

-mentálhigiéné, számítógépes ismeretek/alkalmazotti közösség 

-módszertani ismereteket nyújtó szakmai napok/nevelőtestület 

-dajkái kompetenciák fejlesztése/dajkák 

-egészséges, korszerű táplálkozással kapcsolatos képzések/konyhai dolgozók 

-digitális mentorképző/müvelődésszervező 

• Mentálhigiénés előadások létrehozása a nevelőtestület, az alkalmazotti 
közösség, és a települési szintű csoportok számára (9 előadás, 9 társelőadó) 

• Közösségépítő tréningek bevezetése 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Régi értékeket őrző, helyi hagyományokat 
ápoló, innovatív nevelőtestület. Pozitív szemléletű, nyitott, összetartó alkalmazotti közösség, 
mely minden tagja vállalja önmagát, cselekedeteit, és tudja, hogy minden megnyilvánulása 
példa az óvodás gyermek előtt. Alkotó, vidám munkahelyi légkör jellemzi. 

1. 



1. Társintézményekkel való kapcsolat 

Cél: A két csoportos óvoda, az iskola, a művelődési ház az elkövetkezendő öt évben 
színvonalasabb és eredményesebb munkát tudjon végezni az új kollégák bevonásával, mint 
amelyet az elmúlt évek alatt megszoktak és elvártak partnereink és a fenntartó. A cél 
érdekében új kapcsolódási pontok keresése, egyéb lehetőségek feltárása. 

Feladatok, tevékenységek: 

• Az intézmények: óvoda-iskola zökkenőmentes működésének kialakítása, 
meglévő kapcsolódási pontok fenntartása, erősítése (közös szülői értekezletek, egymás 
rendezvényein való részvétel, iskolalátogatás) 

• Új kapcsolódási pontok kialakítása (fejlettség je lző és elégedettség mérő 
kérdőívek alkalmazása, kölcsönös hospitálások megszervezése) 

• Szakmai tárgyú előadások, értekezletek, megbeszélések létrehozása az óvoda
iskola átmenet megkönnyítése érdekében 

• Tábor szervezése 

• Csatlakozás a Művelődési Ház programjaihoz 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Településünk fejlődését szolgáló 
intézményi kapcsolatrendszer az óvoda,- iskola,- művelődési központ között. Nevelési 
területeken összekapcsolódó, szakmai alapokon nyugvó óvoda-iskola átmenet. 

1, Gyermeki személyiség fejlődés az óvodáskorban 

Cél: az óvodások harmonikus személyiségfejlesztő képességeire történő nevelés, a hátrányok 
csökkentése, a tehetségek felismerése. A nevelés terén az egészségtudatos, környezettudatos 
magatartásformálás, és a befogadó közösség összetartó ereje kerüljön előtérbe. 

Feladtok, tevékenységek: 

• Családokkal történő együttműködési lehetőségek további szorgalmazása, új 
lehetőségek bevezetése (óvodás kor előtti családlátogatás, kerekítő foglalkozások 
bevezetése, ünnepélyek, közös programok az egészség- és környezetvédelem mentén, 
hagyományőrző tevékenységek) 

• A gyermekek mérésével értékelésével kapcsolatos lehetőségek bővítése 
( D I F E R ) , beépítése a mindennapi gyakorlatba 
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• Egészségtudatos, környezettudatos magatartásformálás 

-az egészség hét oszlopának ismerete, és alkalmazása- szabály és szokásrendszerének 
kialakítása óvodás korban (a helyes táplálkozás, a víz éltető ereje, a mozgás szerepe 
életünkben, a helyes légzés fontossága, a pihenés jelentősége, a tudatos lét fontossága, 

kapcsolataink jelentősége). Szemléletkialakító, útmutató kézikönyv szerkesztése 
pedagógusoknak. Beválás után kiterjesztés szélesebb köröknek (szülő, társintézmény). 

-a konyha működésének jobbítása, étlap megújítása, elégedettségmérés az óvoda
iskola-szociális étkezők bevonásával 

-korszerű termékek bevezetése a személyi higiénia területein 

-külső környezetünk élhetőbbé, szebbé tételéért társintézményekkel közös szokások 
kiépítése 

-egészségnap, egészséghét bevezetése 

-új szokások kialakítása (faültetés, hagyományőrző év végi természetjáró kirándulás, 
erdei óvoda bevezetése) 

• A különleges bánásmódot igénylő és a hátrányos helyzetű gyermekek 
integrálásával kapcsolatos szakmai fórumok, érzékenyítő szülői értekezletek 

• Tehetséggondozás lehetőségeinek felkutatása jógyakorlatok által 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Olyan egészség- és környezettudatos, 
kreatív és megfelelő önértékeléssel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet 
végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. 

Vértesboglár, 2018. 08.28. 

Készítette: Frey Margit (72614292235) 

A M K igazgató, óvodapedagógus 

Vértesboglár Altalános Művelődési Központ 



1. sz. melléklet 

Felkészülési terv 

Mester pedagógus fokozat- Intézményvezetői tevékenység 

Céljaimat három fő irányban határoztam meg: 

1. Szervezet és közösségfejlesztés 

Cél: A z Altalános Művelődési Központ eredményes működésének növelése úgy, hogy az 
intézményegység önálló arculata megmaradhasson. Az állandóan változó, kis létszámú (10 fő) 
alkalmazotti közösség csapat- és közösségépítése. Magas szakmai színvonalú nevelőtestület 
létrehozása, mely egységes szellemiséget val l , ugyanakkor tud élni a saját pedagógiai 
módszertani szabadságával. 

Feladatok, tevékenységek: 

• Új , közösségformáló lehetőségek bevezetése (alkalmazotti kirándulás, közös 
színházlátogatás, sportolási lehetőségek, óvoda-bál) 

• A már hagyománnyá vált közösségformáló rendezvények továbbvitele 
(karácsonyi vacsora, nyugdíjasok búcsúztatása, Föld órája, májfadöntés, közös adventi 
gyertyagyújtásjótékonysági est) 

• Továbbképzések tematikájának megtervezése 

-mentálhigiéné, számítógépes ismeretek/alkalmazotti közösség 

-módszertani ismereteket nyújtó szakmai napok/nevelőtestület 

-dajkái kompetenciák fejlesztése/dajkák 

-egészséges, korszerű táplálkozással kapcsolatos képzések/konyhai dolgozók 

-digitális mentorképző/müvelődésszervező 

• Mentálhigiénés előadások létrehozása a nevelőtestület, az alkalmazotti 
közösség, és a települési szintű csoportok számára (9 előadás, 9 társelőadó) 

• Közösségépítő tréningek bevezetése 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Régi értékeket őrző, helyi hagyományokat 
ápoló, innovatív nevelőtestület. Pozitív szemléletű, nyitott, Összetartó alkalmazotti közösség, 
mely minden tagja vállalja Önmagát, cselekedeteit, és tudja, hogy minden megnyilvánulása 
példa az óvodás gyermek előtt. Alkotó, vidám munkahelyi légkör jellemzi. 
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1. Társintézményekkel való kapcsolat 

Cél: A két csoportos óvoda, az iskola, a művelődési ház az elkövetkezendő öt évben 
színvonalasabb és eredményesebb munkát tudjon végezni az új kollégák bevonásával, mint 
amelyet az elmúlt évek alatt megszoktak és elvártak partnereink és a fenntartó. A cél 
érdekében új kapcsolódási pontok keresése, egyéb lehetőségek feltárása. 

Feladatok, tevékenységek: 

• Az intézmények: óvoda-iskola zökkenőmentes működésének kialakítása, 
meglévő kapcsolódási pontok fenntartása, erősítése (közös szülői értekezletek, egymás 
rendezvényein való részvétel, iskolalátogatás) 

• Új kapcsolódási pontok kialakítása (fejlettség jelző és elégedettség mérő 
kérdőívek alkalmazása, kölcsönös hospitálások megszervezése) 

• Szakmai tárgyú előadások, értekezletek, megbeszélések létrehozása az óvoda
iskola átmenet megkönnyítése érdekében 

• Tábor szervezése 

• Csatlakozás a Művelődési Ház programjaihoz 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Településünk fejlődését szolgáló 
intézményi kapcsolatrendszer az óvoda,- iskola,- művelődési központ között. Nevelési 
területeken összekapcsolódó, szakmai alapokon nyugvó óvoda-iskola átmenet. 

1. Gyermeki személyiség fejlődés az óvodáskorban 

Cél: az óvodások harmonikus személyiségfejlesztő képességeire történő nevelés, a hátrányok 
csökkentése, a tehetségek felismerése. A nevelés terén az egészségtudatos, környezettudatos 
magatartásformálás, és a befogadó közösség összetartó ereje kerüljön előtérbe. 

Feladtok, tevékenységek: 

• Családokkal történő együttműködési lehetőségek további szorgalmazása, új 
lehetőségek bevezetése (óvodás kor előtti családlátogatás, kerekítő foglalkozások 
bevezetése, ünnepélyek, közös programok az egészség- és környezetvédelem mentén, 
hagyományőrző tevékenységek) 

• A gyermekek mérésével értékelésével kapcsolatos lehetőségek bővítése 
( D I F E R ) , beépítése a mindennapi gyakorlatba 
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• Egészségtudatos, környezettudatos magatartás form ál ás 

-az egészség hét oszlopának ismerete, és alkalmazása- szabály és szokásrendszerének 
kialakítása óvodás korban (a helyes táplálkozás, a víz éltető ereje, a mozgás szerepe 
életünkben, a helyes légzés fontossága, a pihenés jelentősége, a tudatos lét fontossága, 

kapcsolataink jelentősége). Szemléletkialakító, útmutató kézikönyv szerkesztése 
pedagógusoknak. Beválás után kiterjesztés szélesebb köröknek (szülő, társintézmény). 

-a konyha működésének jobbítása, étlap megújítása, elégedettségmérés az óvoda
iskola-szociális étkezők bevonásával 

-korszerű termékek bevezetése a személyi higiénia területein 

-külső környezetünk élhetőbbé, szebbé tételéért társintézményekkel közös szokások 
kiépítése 

-egészségnap, egészséghét bevezetése 

-új szokások kialakítása (faültetés, hagyományőrző év végi természetjáró kirándulás, 
erdei óvoda bevezetése) 

• A különleges bánásmódot igénylő és a hátrányos helyzetű gyermekek 
integrálásával kapcsolatos szakmai fórumok, érzékenyítő szülői értekezletek 

• Tehetséggondozás lehetőségeinek felkutatása jógyakorlatok által 

Az eredmények elérését jelző sikerkritériumok: Olyan egészség- és környezettudatos, 
kreatív és megfelelő önértékeléssel rendelkező gyermekek nevelése, akik az óvodai élet 
végére rendelkeznek az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségekkel és képességekkel. 

Vértesboglár, 2018. 08.28. 

Készítette: Frey Margit (72614292235) 

A M K igazgató, óvodapedagógus 

Vértesboglár Altalános Művelődési Központ 



Vértesboglár Község Ö n k o r m á n y z a t a 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyílt ülésének 
4. napirendi pontjához 

Tárgy: Belső ellenőri jelentésről 

Az előterjesztést készítette: Zsichla Gergely aljegyző 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 182/2017. ( X I . 30.) határozatában dön
tött a 2018. évben végzendő belső ellenőrzési terv tartalmáról. 

Ellenőrzendő 
folyamatok és 
szervezetek / 
szervezeti egysé
gek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 
stratégia (ellenőrzés célja, 
tárgya, 
módszerei, ellenőrzött idő
szak) 

Azonosított 
kockázati 
tényezők 

Az 
ellenőrzés 
típusa 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

Erőforrás
szükséglet 
(ellenőri 
nap) 

Átadott pénzesz
közök felhaszná
lása 
Vértesboglár 
Község Önkor
mányzata 

Ellenőrzés célja: annak megál
lapítása, hogy a támogatások 
odaítélése szabályszerűen tör
tént-e, az átadott pénzeszközö
ket a pályázott célra használták-
e, a télhasznált pénzeszközök 
szabályos elszámolása megtör
tént-e. 
Ellenőrzés tárgya: az önkor
mányzat által átadott pénzesz
közök 
Ellenőrizendő időszak: 2016. 
év 
Ellenőrzés módszerei: elem
zés, értékelés, dokumentumok 
és nyilvántartások vizsgálata 

- Nem megfelelő 
eljárásrend alkal
mazása 

jogosulatlan 
felhasználás 
- pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínűsége, 
- erőforrás 
rendelkezésre 
állása 

Pénzügyi és 
szabálysze
rűségi 

2018. I I . 
negyedév 
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Kiss István belső ellenőr elvégezte Vértesboglár Község Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési 
tervben kijelölt vizsgálatokat. A belső ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a támogatások 
odaítélése szabályszerűen történt-e, az átadott pénzeszközöket a pályázott célra használták-e, a fel
használt pénzeszközök szabályos elszámolása megtörtént-e. Az előterjesztés mellékleteként csatolva 
lett a belső ellenőri jelentés. 

Az ellenőrzés megállapítása alapján intézkedési terv készítése nem indokolt. 

Az ellenőrzött időszak: 2016. év 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a belső ellenőri jelentés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 13. 
Sztányi István 
polgármester 
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Határozati javaslat: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
.../2018. ( ) határozata 

a 2018. évi belső ellenőrzési jelentésről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a 2018. évi 
belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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C s á k v á r i Ö n k o r m á n y z a t i Tá r su l á s megbízásából 

iktatószám: Vbog/130-1/2018. 

Végleges belső ellenőrzési jelentés a 

Vértesboglár Község Önkormányzata 2018. évi vizsgálatáról 

Készítette: Kiss István regisztrált belső ellenőr 
Székesfehérvár, 2018.június 18. 



I . 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ A D A T O K 

Vértesboglár Önkormányzata 2018. évi belsőellenőrzéséről, 

A Csákvári Önkormányzati Társulás pályázat útján kiválasztott, külső szakértő megbízásával látja 

el a 2018. évi belsőellenőrzési feladatait a társulásban részt vevő önkormányzatoknál . 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Vértesboglár Község Önkormányzata 

Feladatellátás helve: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083. Csákvár. Szabadság tér 9. 

Ellenőrzés tárgya: Vértesboglár Község Önkormányzatánál az önkormányzat által az 

államháztartáson kívüli szervezetek részérc átadott pénzeszközök ellenőrzése. 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, 

az átadott pénzeszközöket a támogatottak a pályázott célra használták-e. a felhasznált pénzeszközök 

szabályos elszámolása megtörtént-e. 

Ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

Ellenőrzés módszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszercről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. ( X I I . 31.) sz. Kormányrendelet alapján: 

- helyszíni ellenőrzés során dokumentumok és nyilvántartások tételes vizsgálata, interjú, 

- az önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet értékelése. 

- közvetlen megfigyelésen alapuló felmérés (interjú). 

Az ellenőrzött időszak: 2Ü16. év 

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 2018.06.13.-06.14.-ig. 2 ellenőri nap. 

A jelentés elkészítésének határideje: 2018.06.30. 

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra való hivatkozás: 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről ( K v t v ) ; 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi C X C V . Törvény (Állt.2 

2011. évi C L X X X I X . törvény Magyarország helyi önkormányzatairól: 

- A z államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII .31 . ) 

kormányrendelet, (Ávr.) 

- 2000. évi C törvény a számvitelről, 

2011. évi C L X X V . törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamim a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról. 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi C L X X X I . törvény 

(Knyt.) 
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íiz államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000.(XIL24.) Kormányrendelet 

Vizsgálat vezető azonos a ellenőrzést végző belső ellenőrrel: Kiss Istv án Vbog/130-

1/2018. 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezető: 

- Tóth Jánosné címzetes főjegyző Csák vári Közös Önkormányzati Hivatal 

- Pohlmüllner Tamás aljegyző 

- Az ellenőrzött időszakban hiv atalban levő szakember: 

- Sörösné Mohácsi Krisztina Gazdálkodási Irodavezető 

Az ellenőrzést végző megnevezése: Kiss István regisztrált belső ellenőr 

Regisztrációs száma: 51 15400. Megbízólevél száma: Vbog/130-1/2018. 

I I . 

VEZETŐI Ö S S Z E F O G L A L Ó 

Vértes boglár Község Önkormányzata - székhelye 8085. Vértesboglár, Alkotmány u. 3. - 2018. évi 

ellenőrzési lenében elfogadott belső ellenőrzés során az ellenőrzés azt vizsgálta, hogy az 

önkormányzat által céljelleggel működési célra átadott pénzeszközöket a támogatottak (elszámolásukat 

alapul véve) a meghatározón célokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel. illetve az. 

önkormányzat képviselő-testületének a felhasználásról írásban elszámoltak-e. 

A belső ellenőrzési jelentés összeállítása a vizsgálati programban meghatározott szempontok, 

célkitűzések szerint történt. 

2012. január l-jén lépett hatályba az új Civil törvény, a 2011. évi C L X X V . törvény az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. 

A Civil törvény legfontosabb újításai, célkitűzései 

A törvény célja egy olyan átfogó szabályozás megalkotása volt. amely a lehető legteljesebben 

biztosítja mind a szervezeti, mind a közösségi jellegű egyesülési szervezetek megalakulásának, az 

azokhoz való csatlakozásnak, valamint működésének szabadságát. 

Az új törvény kiterjed a Ptk. alapján létrehozott alapítványokra, egyesületekre, valamint a közhasznú 

szervezetekre, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetekre. 

Az ellenőrzés fő irányv onala, hogy az önkormányzat a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

a belső önkormányzati rendeletében hogyan szabályozta az önkormányzati támogatások 

átadását, s az eljárások során azokat hogyan alkalmazta, és mennyire épült a feladatellátás a 

hatályos jogszabályokra, s azok hogyan érvényesültek a napi feladatok során. 
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Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően 2/2016. (JI.8.) önkormányzati 

rendeletében szabályozta az önkormányzat államháztartáson kívüli források átvételére, 

átadására vonatkozó rendelkezéseket. 

Az önkormányzati rendelet részletesen tartalmazza: hogy a támogatásokra éves szinten a 

költségvetésben éves keretösszeget különít el. a pályázati rendszert, a támogatásokra 

benyújtandó pályázati nyomtatványokat, azok mellékleteit. Rögzíti, hogy a beérkezett 

pályázatokat, a támogatás iránti kérelmeket a polgármester döntéshozatalra a képviselő

testület elé terjeszti, s a testület hagyja jóvá. 

Az elbírálás után támogatási szerződést köt az önkormányzat, melyben pontosan rögzítik a 

támogatás összegét, a felhasználás területét és a támogatási összegről szóló elszámolás 

beküldésének módját, határidejét, amit a polgármester ír alá. 

Az önkormányzat 3/2016. (11.12.) rendeletével elfogadta az önkormányzat és intézménye 

2016. évi költségvetését, melyben az államháztartáson kívüli szervezetek részére 731 eFt 

támogatási keretet határozott meg. A költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2017.(V.30.) 

rendeletében: 

• egyéb működési támogatás Á.h.kívülre 435.060.-Ft. 

ebből civil szervezetek 435.060.-Ft. 

• egyéb felhalmozási célú támogatás Á.h. kívülre 10.000.-Ft. 

ebből egyházi jogi személyek 10.000.-Ft. teljesítést fogadott el. 

Támogatások részletezve: 

1. Vértesboülár Polgárőr Egyesület 

2015. július 1.-én határozatlan időre kötött támogatási szerződés rögzíti, hogy a 

támogatás éves összegét a 2015. évi költségvetésben elkülönített keretösszegként 

határozza meg. Jelen szerződés hatálybalépéséig a rendelkezésre állt összeg 64.022.-Ft. A 

támogatást havi egyenlő részletekben 16.000.-Ft/hó teljesíti az önkormányzat. 

A Képviselő-testület 25/2017. (11.23.) határozata a Vértesbogiári Polgárőr Egyesület 

részére 2016. évben nyújtott Önkormányzati támogatás elszámolásáról: 

- Az egyesület részére az önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (11.16.) rendeletében biztosított önkormányzati támogatásról. 

Megállapítás: 

- a rendeletben konkrét összeg erre nem került rögzítésre. 

Az egyesület az elszámolást 2017.02.07.-én megküldte az önkormányzat részére. 

Az elszámoláshói megállapítható volt, hogy 2016. évben 1 l.\16.000.-Ft=176.000.-Ft 

támogatást kapott. 

2. Vértesboglár Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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Megállapodást kötött az önkormányzat az egyesülettel a támogatás felhasználásáról 

2017.03.28.-án. A támogatást a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(11.12.) 

rendeletében 24.000.-Ft összegű támogatást biztosított a Támogatott részére bankszámla 

költségei finanszírozására. 

3. Ráckcrcsztúri Továbbképző és Családterápiás Központ 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 30/2016. ( X I . 10.) 

határozatában döntött a központ támogatásáról. 10.000.-Ft egyösszegű támogatást 

biztosított az intézmény létrehozásához. 

A támogatások ellenőrzéséhez a fent leírt dokumentációk álltak a rendelkezésemre, ezért 

további ellenőrzésekre csak a banki műveletek során kerülhetett sor. 

Az ügyintéző rendelkezésemre bocsátott könyvelési rendszerből kinyomtatott kimutatása 

szerint megállapítható volt, hogy a költségvetési beszámolóban kiadás teljesítéseként 

kimutatott 435.060.-Ft egyezőséget mutat. 

4. Részletezve a működési célú támogatások: 

• Vértesboglár Polgárőr Egyesület 176.000.-Ft. 

•> Ráckeresztúri Továbbképző és Családterápiás központ 10.000.-Ft. 

•> Ráti Általános Iskola 25.000.-Ft. 

• Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 54.060.-Ft. 

•> Kárpátaljai fiatalok táboroztatása 30.000.-Ft. 

•> Sportegyesület Vértesboglár 150.000.-Ft. 

Összesen: 435.060.-Ft 

• Fejlesztési célú támogatás 10.000.-Ff 

Támogatás mindösszesen 445.060.-Ft. 

*> Vértesboglár Önkéntes Tűzoltó Egyesület 24.000.-Ff a támogatás 

évében 2016.-ban csak 6.500,-Ft-ot használt fel, a maradék összegre 17.410.-Ft-ra 

kérte az önkormányzatot, hogy 2017.-évben használhassa fel. 

Megállapítások a következők: 

- a támogatások odaítélése és bonyolítása során az önkormányzatnál nem pontosan a 

2016. évben február 8.-án hatályba lépett 2/2016. (11.8.) önkormányzati rendeletben 

rögzítettek szerint jártak el. A megvizsgált dokumentációk azonban igazolták, hogy a 

támogatásokat testületi döntés megelőzte, és a polgármester aláírásával ellátott 

dokumentáció rendelkezésre állt. 

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve a  

folyamatokról Összességében: 

5 

http://435.060.-Ft


- A részemre átadóit pályázati dokumentációk átvizsgálása alapján megállapítható, hogy a 

feladatellátás során nem teljes mértékben a hatályos önkormányzati rendelet szerint játlak el. 

de minden kifizetés melle csatolásra került valamilyen megállapodás, amit a polgármester 

aláírásáv al hagyott jóvá. A támogatási összegekre a 2016. évi költségv etésben biztosítottak 

kiadási előirányzatot 

111. 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS J A V A S L A T O K 

„Vértesboglár Község Önkormányzatánál az önkormányzat által átadott pénzeszközök ellenőrzése" 

című vizsgálathoz 

Srsz. Megállapítás Rangsor Kockázat/ 

hálás 

Javaslat [ Intézkedést 
igényel 
(igen nem) 

1. A ± ' 4. * 1 
A támogatások 
odaítélése és 
bonyolítása során az 
önkormányzatnál nem 
teljes mértékben a 
2016. február 8.-án 
hatályba lépett 2/2016. 
(11.8.) Önkormányzati 
rendelet szerint jártak 
cl, 

fontos közepes A következő 
években a hatályos 
rendeletet he kell 
tartani és tartatni 
az Áh. kívüli 
támogatások 
kifizetése 
területén. 

Megtörtént: az 
önkormányzat a 
2017. évi 
támogatásoknál 
mar a 2/2016. 
(11.8.) 
önkormányzati 
rendelet szerint 
járt el. 

2. Nem állapithaté meg. hogy 
az elszámolások 
felülvizsgálatát az 
önkormányzat elvége/ic-e 

Fontos közepes a gazdálkodási 
iroda pénzügyi 
szakembere 
ellenőrizze le az 
elszámolásokat s 
erről írásban 
készítsen 
emlékeztelöt. amit 
a támogatási 
dossziéban kell 
megőrizni. 

igen: szükséges a 
felelős dolgozó 
megbízása 

IV. / 

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A hatályos 201 1. évi C L X X V . törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rögzíti: 

2. íj E törvény alkalmazásában 
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8. feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatás: valamely közfeladat 

államháztartáson kívüli szervezet által történő ellátását, valamint e feladat ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó, arányos működési költségeket finanszírozó költségvetési támogatás . 

15. költségvetési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem 

pénzbeli juttatás, amelyet a támogató nem elsősorban ellenszolgáitatás ellenében, de konkrét 

program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezet működése 

érdekében nyújt 

Költségvetési támogatás különösen: 

C a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás: 

C az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás: 

V az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

V a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

felajánlott összege. 

V A költségvetési támogatás a civi l szervezet és a támogató között jogviszonyt 

eredményez, minthogy az államháztartás alrendszereitől támogatási szerződés vagy 

támogatói okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, 

amelyet az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak. 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil és egyéb szervezetek 

számára céljelleggel nyújtandó önkormányzati pénzügyi támogatások (működési célú 

pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre) mértékét a 3/2016. (11.12.) sz. rendeletével 

elfogadott 2016. évi költségvetése tartalmazza: eredeti előirányzat 731 eFt Összegben, mely

ből a tárgyévben esedékes 435 eFt. A teljesítést a 10/2017. (V.30.) rendelettel elfogadott 

2016. évi zárszámadás tartalmazza, ami az előirányzattal egyező 435 eFt. 

Részletes bemutatva: 

2016. évi költségvetés egyéb. műk. tám. 

Ah. kívülre előterjesztés 7. sz. melléklete 

szerint 

Eredeti előirányzat 

Ft 

Beszámoló szerinti 

teljesítés Ft. 

Sportegyesület 150.000 150.000 

Tűzoltó Egyesület 35.000 6.590 

Duna Vértes Köze 14.000 0 

Vértes Gerecse V K . 75.000 54.060 

Rati Altalános Iskola 25.000 25.000 

Polgárőr Egyesület 192.000 176.000 
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Tűzoltó autó üzemanyagköltségre 40.000 0 

Iskolás gyerekek úszástámogatása 200.000 0 

kárpátaljai fiatalok táboroztatása 0 30.000 

Összesen 731.000 441.650 

A táblázatban bemutatott 441.650.-Ft teljesítés 6.590.-Ft-tal több. mint a beszámolóban 

civil szervezeteknek átadott 435 eFt összeg, melynek oka. hogy a civil szervezetek közé 

tartozó tűzoltó egyesület 2016. évben felhasznált 6.590.-Ft támogatását nem itt 

szerepeltették. 

Megállapítás: 

Az önkormányzat a Yérteshoglár Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nem úgy kezelte, mint a 

civil szervezeteket, ezért nem szerepeltette az államháztartáson kívüli támogatások 

között. A hatályos 2011. évi C L X X V . törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról rögzíti a civil 

szervezetek fogalma alá tartozó szervezeteket. 

„2. § E törvény alkalmazásában 
6.' civil szervezel: 
a) a civil társaság. 
b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület a párt. a szakszervezet és a kölcsönös 

biztosító egyesület kivételével -, 
c) a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével az alapítvány. 

ami alapján a Yérteshoglár Önkéntes Tűzoltó Egyesületet is ebbe a csoportba sorolandó 

a támogatások átadása szempontjából. 

Banki utalások ellenőrzése 

Magyarországi Református Egyház 

A Képviselő-testület 130/2016. ( X I , 9 . ) önkormányzati határozatával 10.000.-Ft összeget 

adományozott 2016. évben eszközbeszerzés céljára. A közhasznú szervezet vállalta, hogy a 

támogatást eszköz beszerzésére fordítja. A 10.000,-Ft-os összeg 2016.12.19.-én a 163**016 N 

számlakivonat szerint átutalásra került. Csatolva adományozási szerződés. A 2017/1. 

sorszámú kiadási utalványrendeleten az aláírások megtörténtek. 

Az összeg felhasználásáról elszámolás nem készült. 

Polgárőr Egyesület 

A 2016/2112 sorszámú kiadási utalványrendeleten utalandó 16.000.-Ft. Az 

utalványrendeleten az aláírások rendben megtörténtek. A 2016.11.07.-Í 140/2016 N számú 

kivonat szerint 16.000.-Ft átutalásra került. A z utalások 1 1 hónapon keresztül megtörténtek! 

Vértcsboglár Sportegyesület 

S 

http://441.650.-Ft


Képviselő-testület 26 2017. (11.23.) határozata a Vértesbogiári Sportegyesületet 2016. évben 

nyújtott támogatás elszámolásáról, ami a/ Önkormányzat 2016. é\i költségvetésről szóló 

3/2016. (11.12.) rendeletében biztosított önkormányzati támogatásra vonatkozik. Pontos 

öss/eg nincs meghatározva, csak hivatkozás a 2016. évi költségvetésre. Csatolva 150.000.-Ft 

felhasználását igazoló 150.158.-Ft összegben számlamásolat, ami igazolja a támogatási 

összeg 100.0%-ban történő felhasználását. 

Nem láttam támogatási szerződést, pályázatot és kérelmet sem. 

A 2016 2118 sz. kiadási utalványrendelet 150.000.-Ft utalásáról rendelkezik. Az 

utalványrcndcleten az aláírások rendben voltak. 2016.11.14.-i 143 2016 N számú 

bankszámlakivonat szerint I50.000.-Ft átutalásra került. Csatolva az önkormányzat 2016. évi 

részletes költségvetés (előterjesztés 7.sz. melléklete), melyben a támogatás nevesítésre került. 

Kárpátaljai fiatalok táboroztatása 

A 2016/1091 sorszámú kiadási utalvány-rendelet szerint utalandó 30.000.-Ft. A z 

utalványrendeleten az aláírások rendben megvoltak. Csatolva Támogatási Szerződés eredeti 

pld., ami Vértesboglár Község Önkormányzata és Bicske Város Önkormányzata között jött 

létre a képviselő-testület 71'2016. (VI .29. ) határozatával 30.000.-Ft támogatásról „Kárpátaljai 

magyar fiatalok 2016. évi táboroztatása". 2016. 07.21.-i 094 2016 N számú 

bankszámlakivonat szerint 30.000.-Ft átutalásra került. 

Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 

2016/620 sorszámú kiadási utalványrcndcleten 54.060.-Ft utalandó. Utalványrcndcleten az 

aláírások rendben. Csatolva a Közösség polgármesterhez címzett levele, melyben kérte a 

2016. évi tagdíj 54.060.-Ft átutalását. Az átutalás a 2016.04.04.-én kelt 041/2016 N számú 

bankszámlakivonat szerint megtörtént. 

Kárpálaljai Népfőiskola Egyesület Ráti Alt. Iskola támogatása 

2016/515 sorszámú kiadási utalványrendeleten 25.000.-Ft utalandó. Csatolva a Képviselő

testület 115 2015. (VI I I . 18 . ) határozata 25.000.-Ft támogatásról. Csatolva Támogatási 

szerződés 25.000.-Ft támogatásról 2015.10.29.-i dátummal. Utalás 2016.01.21. 009/2016 N 

számú bankszámlakivonat szerint 25.000.-Ft. 

Vértesboglár Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Az egyesület a 24.000.-Ft támogatási összegből 6.590.-Ft-al elszámolt. A z egyesület kérte az 

önkormányzatot, a maradvány 17.410.-Ft 2017. évben történő felhasználására. A kötött 

megállapodásban a Képviselő-testület 27/2017. (11.23.) határozatával az elszámolást 

tudomásul vette, és hozzájárulását adta a maradvány 2017. évben banki és 

üzemanyagköltségekre történő felhasználásra. Az elszámolásban csatolták a 
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bankszámlakivonatuk másolatait, melyekre bankköltségként a támogatásból 6,590.-Ft-ot 

felhasználták. 

Megál lap í tás : 

A banki müveleteket szabályosan hajtották végre, a bankszámlakivonatok mellé csatolták a 

támogatási összeg meghatározását igazoló dokumentumokat. Érvényesült a belső 

kontroll rend szer, az utalások lebonyolítását megelőzően a/ utalványrendeletek aláírása során. 

Az utalványrendeleteken szerepelt az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő, teljesítést igazoló 

és a pénztáros és ellenőr aláírása is. 

Hiányosságként rögzítendő, hogy Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő - testülete 

pályázati kiírást nem tett közzé a 2016. évi államháztartáson kívüli szervezetek támogatására. A 

támogatásra előirányzatot hagyott jóvá nevesítve a támogatott szervezeteket. A támogatások 

odaítélésénél a 2016. évi költségvetést jóváhagy ó Képviselő-testületi határozatra hivatkoztak. 

A szervezetekkel nem az e célra hozott önkormányzati rendeletben meghatározott 

támogatási szerződéseket kötötték, melyben az elnyert pályázati összeg mellett 

rögzítették volna a felhasználás célját, az elszámolás tényét és annak határidejét. 

Az elbírálás menetét fizikailag a dokumentumok alapján nem lehetett pontosan 

lekövetni, azt azonban a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján meg leheteti 

állapítani, hogy jogtalan kifizetés nem történt. 

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodási iroda illetékes dolgozói megfelelő 

színvonalon végezték munkájukat, s hangsúlyt fektettek a banki utalások belső 

szabályzatoknak megfelelő végrehajtására, s a rögzített belső kontrollrenűszer  

betartására. 

A belső ellenőrzés a rendelkezésre bocsátott dokumentumokat megvizsgálta. 
Megállapításait a következőkben foglalja össze: 

1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások felosztása nem pályázati kiírás alapján 
történt, hanem minden esetben hivatkoztak a 2016. évi költségvetés rendeletére, 
melyben nevesítve fogadták el a támogatások összegét. 

2. Nem volt megállapítható, hogy a támogatott szervek által benyújtott elszámolások 
felülvizsgálatát az önkormányzat elvégezte-e. mivel az egyes elszámolások 
felülvizsgálatát követően erről dokumentum nem állt rendelkezésre, ami igazolná a 
felülvizsgálat tényét, az elszámolás teljességét, hiánytalanságát. 

Rögzítv e a I I I . FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS J A V A S L A T O K részben. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Képviselő-testület által 2016. évben 
támogatásban részesített szervezetek részben tettek eleget számadási 
kötelezettségüknek. 
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Javaslat: 
A támogatott szervezetek által benyújtott elszámolások során meg kell oldani a csatolt 
bizonylatok tételes formai és tartalmi ellenőrzését az önkormányzat részéről. Erről 
dokumentumot készíteni és a pályázó pályázati dossziéjában levő dokumentumok 
között megőrizni; 
Fel kell hívni a képviselő-testület és a polgármester figyelmét az ide vonatkozó, 
hatályos önkormányzati rendelet betartására. 

Megjegyzendő: 

- az aljegyzővel folytatott interjú alapján tudomásomra jutott, hogy a változtatás már 

megtörtént és az önkormányzat 2(117. évben az államháztartáson kívüli támogatások 

bonyolítását a hatály os rendelet alapján hajtotta végre. 

Ennek bizonyságául ellenőriztem a 2017. évi támogatások közül a Vértesboglár  

Sportegyesület támogatását. 

Yérteshoglár Község Önkormányzata 2017.02.23.-val Pályázati felhívást tett közzé az 

önkormányzat és intézménye költségvetéséről szóló 2/2017. (11.2.) Önkormányzati 

rendelet "egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" során 

elkülönített 1 millió Ft keretösszegben. A pályázati kiírás hivatkozik az önkormányzat 

Ah. kív ülre nyújtó támogatásokról szóló 2/2016. (11.8.) sz. Önkormányzati rendeletére. 

Megállapítás: 

1. Pályázati kiírás megtörtént, amire az egy esület 2017.03.21.-én pály ázatot nyújtott 

be a Csákvári Közös Önkormányzati hivatalhoz az egyesület 2017. évi 

működésének támogatására 472.000.-Ft összegben. 

2. Képviselő-testület 42/2017. (111.30.) határozatával 422.000.-Ft működési 

támogatásban részesítette az egyesületet. 

3. 2017.04.04.-én támogatási szerződést kötöttek a 422.000.-Ft támogatási összegre, 

ami tartalmazza a v onatkozó jogszabály i előírásokat. 

A banki átutalás két részletben 2ÜO.OOO.-Ft+222.000.-Ft=422.000.-Ft összegben 

megtörtént. A banki dokumentumok a jogszabályi követelményeknek megfeleltek, 

érvényesült a hiv atalban kiépített és alkalmazott belső kontrollrendszer. 

A 2017. évi támogatások bonyolítása a hatályos önkormányzati rendeletnek megfelelő 

volt. 

Az ellenőrzés során tett megállapítások intézkedési terv készítését nem indokolják. 

Az ellenőrzött időszak alatt a hivatalban levő vezető: a jegyző. 

Székesfehérvár. 2018. június 18. 

n 
K i s s I s t v á n 

b e l s ő e l l e n ő r 
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Ö s s z e f o g l a l ó 

Belső ellenőrzés 
Iktatószám: Vbog/130-1/2018. 
Tárgy: összefoglaló 

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a Vértcsboglár Község 

Önkormányzat 2018 évi belső ellenőrzési tervében szereplő vizsgálatot, melynek célja: 

a Vértesboglár Község Önkormányzatánál annak megállapítása, hogy: 

r a támogatások odaítélése szabályszerűen történt-e, az átadott pénzeszközöket a támogatottak 

pályázott célra használták-e. a felhasznált pénzeszközök szabályos elszámolása megtörtént-e. 

> az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazott-e működési célú pénzeszközátadás 

támogatásokra elkülönített összegeket. 

r a támogatások felhasználásakor betartották-e az éves költségvetésben meghatározott 

előirányzatokat. 

> A támogatási szerződések nyilvántartása, bizony kitolása, elszámolása megfelelő volt-e. 

Az ellenőrzésről készült jelentést ezúton megküldöm. 

A belső ellenőrzés célja az önkormányzat államháztartáson kívüli támogatásainak vizsgálata. 

A megállapítások és javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentésben található. 

Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött terület vezetőjével egyeztettem. 

Székesfehérvár. 2018. június 18. 

a -

K i s s I s t v á n 

b e l s ő e l l e n ő r 



Megismerési záradék 

A Vértesboglár Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök tárgy ában végzett 

belsőellenőrzésről készült ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát 

átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. ( X I I . 31.) a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréröl és belső ellenőrzéséről Korm. rendelet 

28.§ (2) bekezdése értelmében ny ilatkozom, hogy 

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezv ételétől számított 10 munkanapon belül 

megküldöm az ellenőrzést v égző szervezet v ezetőjének* 

- észrevételt nem kívánok tenni*. 

Tudomásul veszem, hogy a 10 munkanapos észrevételezési határidő elmulasztása a jelentés 

megállapításaival, következtetéseivel és javaslataival való egyetértésnek tekintendő. 

Dátum: 

Csákvár. 2018..június 20. 

Pohlmüllner Tamás 

aljegyző 

*a megfelelő szöveget alá kell húzni 

** nyilatkoznia kell az ellenőrzött terület, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, 

akire v onatkozóan a jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz. 



E l l e n ő r z é s i p r o g r a m 

1 'értesboglár Község Önkormányzata 2018. évi vizsgálatához 

Az ellenőrzött szen-megnevezése: Vértesboglár Község Önkormányzata. 

Feladat ellátás helye: Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 8083. Csákvár. Szabadság tér 9. 

Az ellenőrzés típusa: pénzügy i szabályszerűségi ellenőrzés 
Az ellenőrzést végző megnevezés: Kiss István regisztrált belső ellenőr 

Regisztrációs száma: 5115400 

Megbízólevél száma : Vbog/130-1/2018. 

Az ellenőrzés tárgy a, részletes feladatai: Vértesboglár Önkormányzatánál az önkormányzat 

által átadott pénzeszközök ellenőrzése. 

Az e l l e n ő r z é s célja: annak m e g á l l a p í t á s a , hogy az t á m o g a t á s o k o d a í t é l é s e s z a b á l y s z e r ű e n t ö r t é n t - e , az 

á t a d o t t p é n z e s z k ö z ö k e t a pá lyázot t célra haszná l ták-e , a fe lhasznál t p é n z e s z k ö z ö k s z a b á l y o s 

e l s z á m o l á s a m e g t ö r t é n t - e . 

Az ellenőrzés módszerei: a 370/2011.(XII.31.) korm. rendelet 26.§.-a alapján: helyszíni 

ellenőrzés során elemzés, értékelés, dokumentumok és nyilvántartások szúrópróba -

szerű, indokolt esetben tételes vizsgálata, interjú. 

Az ellenőrzött időszak: 2016. év 

Az ellenőrzésre fordított ellenőri napok száma: 2 ellenőri nap 

Az ellenőrzés tervezett időtartania: 2018.06.13.-06.14.-ig. 

A jelentés elkészítésének határideje: 2018. július 15. 

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi vagy egyéb felhatalmazásra való hivatkozás: 

Alkalmazott j o g s z a b á l y o k : 

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (Kvtv); 

Az. államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Aht.? 

2011. évi C I - X X X I X . törvény Magyarország helyt önkormányzatairól; 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet. 

(Ávr.) 

2000. évi C törvény a számvitelfői, 
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2011. évi C l .XXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervevetek 

működéséről és támogatásáról. 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi C L X X X I . törvény (Knyt.) 

az államháztartás szervezeti beszámolási cs könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000.(XII.24.) kormányrendelet 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
5. napirendi pontjához 

Tárgy: A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. beszámolója a települési hulla
dékszállítással kapcsolatban 

Az előterjesztést készítette: Zsichla Gergely aljegyző 
Előterjesztő: Sztányi Ist\>án polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató a 
Vértesboglár Község Önkormányzatával fennálló közszolgáltatási szerződés 5. pontja alapján a hulla
dékgazdálkodás tapasztalatairól évente legalább egyszer írásos tájékoztatást ad az önkormányzatnak. 

A tájékoztató elkészítésére a felkérést a társaság ügyvezető igazgatójának megküldtem, és azt a beér
kezését követően a testületnek pótlólag benyújtom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 11. 

Sztányi István 
polgármester 

Határozati javaslat: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2018. (IX. 19.) határozata 

a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofít Kft. tájékoztatójáról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vértes Vidéke Hulladék
gazdálkodási Nonprofít Kft hulladékszállítást végző közszolgáltató tájékoztatóját Vértesboglár terüle
tére vonatkozóan, és azt tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
6. napirendi pontjához 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 

Az előterjesztést készítette: Krafcsikné Voltner Andrea főelőadó 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pá
lyázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló Fiatalok felsőoktatási tanulmá
nyainak támogatására. 

Célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanul
mányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban 
résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi terüle
tén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony kereté
ben) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányza
ti, a megyei önkormányzati, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával a felső
oktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. 
A települési önkormányzati támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az Önkormányzat. 

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által megítélt 
ösztöndíj összegét. A települési és a megyei támogatás együtt: önkormányzati ösztöndíjrész. 
Intézményi támogatás: a felsőoktatásban már tanuló, vagy a továbbiakban tanulni kívánó szociálisan 
hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon járul hozzá, hogy az önkormányzati ösztöndíj
részt kiegészíti. 

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6. 
A pályázatok beérkezése után azok elbírálásáról a képviselő-testület dönt. 

Az előző időszakban hat pályázó részesült támogatásban 5.000.-Ft/fő/hó összegben. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését: 

I 
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Határozati javaslat 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2018. (IX. 19.) határozata 

a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok
tatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi fordulójához, és a kiírásnak megfelelően 2018. 
október 3-ig az EPER-Bursa rendszerben feltölti a csatlakozási nyilatkozatot, valamint közzéteszi a 
pályázati felhívást. 
Önkormányzati támogatásban az a pályázó részesülhet, akinél az egyéb pályázati feltételeknek való 
megfelelésen túl az egy háztartásban élők dokumentált egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj ötszörösét, azaz a 142.500.-Ft-ot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Határidők: 
Csatlakozási nyilatkozat elküldésére: 2018. október3. 
A pályázatok benyújtására: 2018. novemberé. 
Felelős: polgármester 

jegyző 

Vértesboglár, 2018. szeptember 10. 

Sztányi István sk. 
polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
7. napirendi pontjához 

Tárgy: Gyermekek szünidei étkeztetéséről 

Az előterjesztést készítette: Krafcsikné Voltner Andrea igazgatási ügyintéző 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2016 óta működik a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés kötelezően előírt és normatí
van támogatott, de önkéntes feladatellátással bővíthető rendszere. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi X X X I . törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 21/C. §-a értelmében 

„Szünidei gyermekétkeztetés 
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvé
nyes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (l) bekezdés a) pontja szerinti 
esetben 
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellá
tást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 
valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítá
si szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő 
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. " 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térí
tési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. ( X I I . 29.) Korm. ren
delet (a továbbiakban: rendelet) 13/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a déli 
meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben 
történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei 
gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. 

A rendelet 13/B. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja a jogosult 
gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról. A tájékoztatással egyidejű
leg megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges, (az 1. melléklet 
szerinti) nyilatkozatot, és a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot, 
továbbá a gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi 
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gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei gyer
mekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére. 

Az állami költségvetés „a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása" 
címén a kötelezően ellátandó [Gyvt. 21/C. § (1) a) pont szerinti] gyermekek után - igénylés alapján -
támogatást nyújt. A Gyvt. 21/C. § (1) b) pont szerinti esetben, tehát ha szünidei étkezést az önkor
mányzat további gyermekekre - ajánlottan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre 
- is, önként vállalt feladatellátásként kiterjeszti, ennek költségét a központi költségvetés nem finan
szírozza. 

A 2018/19. tanév rendjéről szóló 13/2018./VI. 14./ EMMI rendelet alapján 

• az őszi szünet 2018. október 29-től 2017. november 2-ig tart. (4 munkanap), 

• a téli szünet 2018. december 27-től 2019. január 2-ig tart. (3 munkanap), 

• a tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 24-ig tart. (3 munkanap). 

A szünidei gyermekétkeztetést a Vértesbogiári Óvodában működő konyha tudja biztosítani. 

Jelenleg Vértesboglár községben hátrányos helyzetű gyermek nincs, ezért kötelező ellátást az iskolai 
szünidőkben nem kell biztosítani. 

Számításunk szerint az önkéntesen vállalt ellátás költsége a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben ( R G Y K ) részesülőkre kiterjesztett ellátás esetén az alábbiak szerint alakul: 

• őszi szünet (iskolás jogosultak 5 fő) 

4 napra 305 X 4 X 5 = 6.100.- Ft, 

• téli szünet (5 fővel számolva) 

3 napra 305 X3 X 5 = 4.575.- Ft, 

• tavaszi szünet (5 fővel számolva) 

3 napra 305 X 3 X 5= 4.575 Ft, 

tehát összesen 15.250.- Ft terhelné az önkormányzat költségvetését az őszi, téli és tavaszi szüni
dőben, ha minden jogosult, teljes időtartamban igénybe veszi az ellátást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, határozati javaslatokról dön
teni szíveskedjen. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 11. 
Sztányi István 
polgármester 

Határozati javaslat: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2018. (IX. 19.) határozata 

a szünidei gyermekétkeztetésről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi X X X I . törvény 21/C. §-a sze
rinti térítésmentes szünidei gyermekétkeztetést - a jogszabály által nem kötelezően előírt, de lehetővé tett 
- vállalt feladatként, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő rászoruló gyermekek szá
mára is biztosítja a 2018/19. tanév őszi, téli és tavaszi szüneteinek teljes időtartama alatt, összesen 10 
munkanapra. 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
8. napirendi pontjához 

Tárgy: Játszótér felújítása, felülvizsgálati tanúsítványának elkészíttetése 

Az előterjesztést készítette: Majomé Burghardt Angéla önkormányzati főelőadó 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Május 1. utcai játszótér játékai megrongálódtak, elkoptak, balesetveszélyesek. Javításuk 
halaszthatatlanná vált. A játékok felülvizsgálata megtörtént, melyről az ellenőrzési napló az 
előterjesztés /. számú mellékletét képezi. 
A szükséges felújítási, javítási feladatok elvégzése mellett ajánlatot kértünk a felülvizsgálati 
tanúsítvány kiállítására is. Az előzetes felmérés szerint a szükséges munkálatok kb. 900 ezer forintba 
kerülhetnek. 
A költségvetésünkben van fedezet a játékok rendbetételére, az általános tartalékból kifizethető a 
játékok javítási, felülvizsgálati költsége, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön a játszótér 
árajánlat szerinti felújítása és a felülvizsgálati tanúsítvány elkészíttetése mellett. A feladatokra 3 
kivitelezőtől kértünk azonos tartalmú árajánlatot. Az ajánlattétel határideje: a testületi ülés napján 
14.00 óra. 

Határozati javaslat 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. 72018. ( IX . 19.) határozata 

a játszótér felújításáról és a játszótéri eszközök felülvizsgálati tanúsítványának elkészíttetéséről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Május 1. utcai játszótér ellenőrzési 
naplójában foglaltakat megismerve úgy határozott, hogy megrendeli a játszótér játékainak felújítását, 
s a felújított játszótéri eszközök felülvizsgálati tanúsítványának elkészíttetését. 
A munkával a legkedvezőbb árajánlatot tevő, bízza meg. Az 
összeget a költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Vértesboglár, 2018. szeptember 14. 
Sztányi István sk. 
polgármester 
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Woorívvorte Huagar^j Kft. 

E L L E N Ő R Z É S I E S K A R B A N T A R T Á S I N A P L Ó 

I A játszótér adatai 

.látszótéi neve (ha van): 

Játszótér címe: 8085 Vértesboglár 

Üzemeltető: Yérteshoglár Község Önkormányzata 

Tulajdonos: 

A használatbavétel időpontja: év hó 

Játszóién eszközök száma: db 

(használai előtt javasolt sokszor ásítani) 

nap 

1 
Megnevezés (azonosítás) Gyártó 

(forgalmazó) 
relepiies 

időpontja 
1 anusitvany 

azonosító 
/. Rugós játék Hona Malom 

j Homokozó Ilona Malom 

3. Hi nkt l. Hona Malom 

3. Vár Ilona Malom 

4. Hinta II. Ilona Malom 

2. Az eszközök ellenőrzésének dokumentálása 
A játszótér játékeszközeinek ellenőrzésére jogosultak a következők: 

Folyamatos ellenőrzés: 
Operatív ellenőrzés: Üzemeltető vagy megbízottja 
Éves (átfogó) ellenőrzés: Üzemeltető vagy megbízottja 

A dokumentumok tárolási helye: 
A naplók kitöltésének ellenőrzéséért felelős személy: 

3. Az ellenőrzés jellege: 

1. Rendszeres (napi. folyamatos) ellenőrzés: 
2. Operatív (időszakos) ellenőrzés; 
3. Éves (átfogó) ellenőrzés: 

Ellenőrzés/karbantartás dátuma: 2018. július 10. 

(használat előtt javasolt sokszorosítani] 

(ü megtelelt) aláhúzandó) 

Az ellenőrzés elvégzése során a dokumentáció részét képező ..Ellenőrzési és karbantartási 
útmutatódban leírtak alapján kell eljárni. 

Készítette' Woodwork Hungary Kft. 
2310 Szigetszentniiklós, Gyári út 4. 



Woodwork hu^Qaríj Kft. 

Az ellenőrzés során a megfelelőnek ítélt, hibátlan eszközök nem kerültnek dokumentálásra. 

Vizsgált 
termék 

soi száma 

Vizsgált tennék 
megnevezése 

Karbantartási munkák. 
Feftán hibák, hiányosságok j javítások, bontási munkák 

I . időpontja  

i Rugós játék figura hiányzik 

Homokozó repedés található rajta 

Hinta 1. 
Ütéscsillapító burkolat 
kialakítása nem megfelelő 
minőségű és méretű 

•í Vár 

pódium repedezett, instabil, 
függőhíd leszakad, csúszda 
ülőfelülete kopott, üvegszálak 
kilátszanak, mászófal elemei 
hiányoznak, az emelt 
homokozó oldalán egy elem 
cseréje szükséges, a magas 
torony részen fejboszorulási 
helyek találhatók, tctöclem 
hiányzik, a kerítés egyik 
oszlopa teljesen elkorhadt, a 
kötélháló szakadt, 
acélsodrony kilátszik, 
ütéscsillapító burkolat 
kialakítása nem megfelelő 
mmőségü és méretű, az 
eszközön átfogóan csiszolás 
szükséges, festés igény estén 
- vékonylazúral 

Hinta 

hintaülőkék sérüllek, 
hintacsuklónál ujjbeszorulás 
található, ütéscsillapító 
burkolat kialakítása nem 
megfelelő minőségű és 
méretű 

Figyelem! 
Az „KI lett őrzési cs karbantartási naplót" 1U éven keresztül meg kell őrizni. 

Az ellenőrzést végezte 
és a naplót kitöltötte ,.kcüD.\̂ x...í)c *>.:?. 

nyomtatott 

A kitöltés ellenőrzésért felelős szemelv: .. .u-

WoodWcrk Hunigary Kft 

AdcWznm. t 4 ö Í 8 á t ö - 2 - 1 3 

ri\ omeiloil 

WpojBJttferk Hluiigary Kft. 
é3Íű/Sznclszef;í?ft|k:^s. Gyári ú! 4. 

~ - ^ T HBAW50-937242M 01003007 

Készítette: Woodwork Hungary Kft 
2310 Szlgctszentmiklús, Gyári út 4. Z 



Készítette: Woodwork Hungary Kft. 
2310 SzigetsZenttiiiklos, Gyári út 4. 3 



Készítette: Woodwork Hungary Kft, 
231 () SzigetszentmtktAs, Gyári út 4. 4 
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Bocskó Kft. 
Budapest, Promontor utca 10. 
1222 

Megrendelő: 
Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 3. 
titkarsag@csakvar.hu 

Javítás helyszíne: 
Vértesboglár, Május 1. utca 
közterületi játszótér 

Tisztelt Cím! 

Ajánlatunk a játszótéri eszközök javítására a következő; 

eszköz 
azonos 

ÍIÓ 
Közterületi játszótér javítás anyag 

egységár 
javítás díj 
egységár 

javítás utáni 
felül vizsgála 

ital 

kiszállítás, 
felvonulási 

díj 
Összesen 

n í P P i i P Y P ? ! * ^ ^ ! V P Í > / P M I I n n i n n k i r p ^ z l p t p y p c p I1CUÓ nctlo I I C U O nettó nettó 
l. Rugós játék: figura pótlása, belső méret 7.5 x 25 cm 68 000 21 000 10 000 99 000 
2. Homokozó; repedés [ömítése 3 000 21 000 10 000 34 000 

3. Hinta 1.; ok - ütéscsillapítás bővítését megrendelő 
végzi 10000 10 000 

4. Vár; 10 000 10 000 

a pódium; borítása 15 mm-es csúszásmentes rétegelt 
lemezzel (2000x2000mm) 49 000 42 000 91 000 

b 
függőhíd: pótlása 15 db (600xl00x40mm) 
lépegetővel akácból, rozsdamentes lánccal, mellvéd 
mege felelöki a Ikítása 

39 000 35 000 74 000 

c mászóháló; kötélzet cseréje (110x150 cm) acélbetétes 
kötél csomópontokkal, menetes szár roppantásokkal) 49 600 35 000 84 600 

d csúszda; 190 cm-es bülömagasságú csúszda cseréje, 
rögzítés bontása, átalakítása az új csúszdához 245 000 35 000 280 000 

c/1 
mászófal; hiányzó elemcinek pótlása (2 db 
1400x 140x20mm. 2 db 1400x 120x20mm), régi 
mászókövek felszerelése 

8000 21 000 29 000 

e/2 
mászófal; teljes cseréje csúszásmentes rétegelt 
lentezre (1400xl930mm) új mászókövekkel (10 db) -
OPCIONÁLIS, nincs beleszámolva a végösszegbe 

49 900 35 000 84 900 

t" emelt homokozó; korhadt oldalélem cseréje (1 db 
1200xl20x20mm) 3000 21 000 24 000 

g magas torony; fej beszőni lások megszüntetése: hézag 
takarása bramac léccel 9 000 35 000 44 000 

h tető; hiányzó elem pótlása (1 db 1770xl70x20mm-es 
fenyő) 6 000 29 000 35 000 

i oszlop; korhadt rész levágása, 900x150mm-es oszlop 
rögzítése csapolással 5000 31 000 36 000 

Tárgy: Árajánlat 
2018.09.19. 

mailto:titkarsag@csakvar.hu


5, 

Hinla 11: 2 db ülőke cseréje lánccal együtt, seklik 
pótlása (ha a helyszíni szerelés folyamán 
bebizonyosodik, hogy lehet cserélni csak a 
hintaülökéket, akkor a végösszegből a láncok árát 
levonjuk - 2 x 5.500.-

26 000 21 000 10000 57 000 

Nettó összesen: 510000 347 000 50 000 14 100 
Bruttó összesen: 648 462 440 690 63 500 17 907 

A teljes ajánlati ár: 921.700,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.170.559,- Ft. 
A fenti ár nettó ár, előzetes ajánlat, helyszíni felmérés nélkül, a leírás alapján készült. 
Tartalmazza a kiszállás, és minden beszerelendő alkatrész költségét. 

A javítást októberre tudjuk beütemezni. 

Reméljük, árajánlatunk elnyeri tetszésüket és hamarosan megelégedett ügyfeleink között 
üdvözölhetjük Önöket. 

Üdvözlettel: 

BOCSKÓ KFT 
1222 Budapest 
Promontor u lo. 

Almádiné Szendröi Orsolya 
Bocskó Kft. 
Te l : +3620/3307-132 



Vértesboglár Község Ö n k o r m á n y z a t a 
8085 Vértesboglár , A l k o t m á n y u. 3. 

vertesboglar.onk (frgmail.com www.vertesboglar.hu 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
9. napirendi pontjához 

Tárgy: Belterületi útfelújítás 

Az előterjesztési készítette: Majomé önkormányzati előadó 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésében beterveztük a község belterületi útjainak felújítását, 
melyre az év elején megkértük az árajánlatokat a következő utcákra: 

• Kossuth utca útfelújítása a Dózsa utcától Délre - 210 m hosszon 
• Kossuth utca útfelújítása a Dózsa utcától Északra - 194 m hosszon 
• Alkotmány utca útfelújítása a zsákutca végén -160 m hosszon 
• Pince köz útfelújítása a Petőfi utca végétől - 90 m hosszon 
• Május 1. utca útfelújítása a pincék előtt - 140 m hosszon 
• Temető előtt parkoló felületének felújítása - 30 m2-en aszfaltozás 

A Képviselő-testület a 27/2018. (11.22.) határozatában döntött arról, hogy a Strabag Altalános Építő 
Kft-t bízza meg a kivitelezési munkákkal, aki szeptember 1-i határidővel vállalta a munkát. 

A nyár folyamán a belterületi utak kialakítására ismét írtak ki pályázatot, ezért felfüggesztettük a 
kivitelezést, mert amennyiben nyertes a pályázatunk, akkor nem saját erőből kell a munkát elvégezni. 
A pályázatunk sajnos nem nyert, így saját erőből szükséges a munkát elvégezni. 

A Strabag Kft tájékoztatása szerint az elhúzódó feladatok miatt a munkát december 15-i határidővel 
tudja vállalni, vagy pedig a következő évben. 

Az útfelújításhoz szükséges útalapba a murvát az önkormányzatnak szükséges beszerezni, melyre 
árajánlatot kértünk a SOSO Földszer Kft-től. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy döntsön a belterületi útfelújítás idejének meghatározásáról. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 14. 
Sztányi István sk. 

polgármester 
Határozati javaslat: 

Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2018. (IX.19.) határozata 

a belterületi útfelújításról 

Vértesboglár Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község belterületi útjainak 
felújításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy 

(képviselő-testület döntése szerint) 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

1 

http://frgmail.com
http://www.vertesboglar.hu


VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
109/WJKG 

G- /2018 

1. SZERZŐDŐ F E L E K 

1.1 Megrendelő megnevezése: 
Címe: 
Képviseli: 
Adóigazgatási száma: 
Bankszámla száma: 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár, Alkotmány u. 3. 
Sztányi István polgármester 
15364452-2-07 
11736020-15364452-00000000 

1.2. Vállalkozó megnevezése: 
Címe: 
Bankszámla száma: 
Adóigazgatási száma: 
Cégjegyzék száma: 

Strabag Általános Építő Kft. 
Gábor D. u. 2 INFOPARK D ép. 
10918001 -00000068-69620007 
11705053-4-44 
Cg. 01-09-930940 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és 
mellékleteiben rögzített feltételekkel - 1 . osztályú minőségben - történő megépítését: 

Vértesboglár, burkolat felújítási munkák 2018. 

2.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részei a következő dokumentumok: 
- Tételes költségvetés (1 . sz. melléklet) 

- 27/2018.(11. 22.) önkormányzati határozat a belterületi 
útfelújításról 

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA 

Vállalkozói díj: 9 310 140,- Ft 
27% Áfa: 2 513 738,-Ft 
Összesen: 11 823 878,- Ft 

azaz: bruttó tizenegymillió -nyolcszázhuszonháromezer - nyolcszázhetvennyolc forint. 

Fenti összegű átalányár. 

4. HATÁRIDŐK 

4.1. A munkaterület átadásának határideje: 2018 
A végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 2018 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidők (rész-, ül. 
véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni, a Megrendelővel történt írásos megegyezés 
alapján Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a 
korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK 

2 



5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka 
adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, 
változásokat. 
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
Megrendelő részéről: név: Sztányi István 

cím: 8083 Csákvár, Szabadság tér 9. 
Tel: 22/582-310 fax: 22 / 354-135 

Vállalkozó részéről: név: Balogh Péter 
cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfíi Gy. u. 5. 
tel/fax: 06 22 512 260; Fax.06 22 340 284; 06 30 915 3221 

5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben 
Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241.§) 
A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak 
megfelelő állapotának biztosítása a munkaterület átadás időpontjára. 
A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve 
gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, 
illetve értesítéséről. 

5.3. Mivel a kivitelezéshez kiviteli terv nem áll rendelkezésre, ezért az esetlegesen szükséges 
többlet műszaki tartalom dokumentálása az építési naplóban történik közös 
ellenjegyzéssel. Amennyiben felek nem tudnak megegyezni a megvalósítandó műszaki 
tartalomról, úgy kivitelezőnek jogában áll a szerződéstől elállni. 

5.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, és környezetvédelmi 
szabályok betartásáért. 

5.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő 
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban 
rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül 
hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

5.6. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért 
Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség 
szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. 
Megrendelő a beruházás bánnely részét megváltoztathatja, azonban a változás 
következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell 
venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell. 
A megrendelő jogosult a munkák felfíiggesztésére,a vállalkozó pedig ebben esetben az 
addig végzett munkák elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő 
évben kerülne sor,úgy a hiányzó munkák vállalkozási díját a Felek aktualizálják,ha idő 
közben ár változásokra kerül sor. 

5.8. A Megrendelő által elrendelt többlet-, és pótmunkákat Vállalkozó csak 
szerződésmódosítás után, előzetes álmegállapodás szerint végez el. A felmerült pót-, 
illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon belül árajánlatot ad, a 
szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül 
írásban visszaigazolni. Ennek elmulasztása esetén a szerződés teljesítési határideje a pót-, 
illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik. 
Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlati tervekben, 
sem a költségvetésben nem szerepel. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az 
ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni. 
A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a 
szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik. 

5.9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, 
vagy a megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és 
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szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön 
megállapodása szükséges. 

5.10. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe-, amelyhez a Megrendelő írásos 
egyetértése kell- az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. 

5.11. A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges 
burkolatkárokért Vállalkozó felelősséget nem vállal. 

5.12. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. 
Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése 
mellett végeztet. 

5.13. A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző 
vizsgálatokat, illetve roncsolás mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. 
Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes álmegállapodás alapján akkreditált 
laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet. 

5.14. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok 
technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal 
garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő 
utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem 
terheli. 

A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő meghosszabbodik. 

6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg 

fedezete rendelkezésére áll. 
6.2. Vállalkozó végszámlázásra jogosult a polgármester által igazolt teljes készültség 

teljesítésre vonatkozóan, melyet Megrendelő 30 napon belül átutalással köteles teljesíteni. 
6.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a késedelmi kamatot a Ptk. 6:155§. alapján 

köteles Vállalkozó részére a késedelmi kamatot és egyéb költséget megfizetni. 
6.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést -

nem a vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl 
szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni. 

6.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a 
számlákból. A javítás értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak 
segítségével közösen határozzák meg. 

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

7.1. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való 
gondoskodás. 

7.2. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a 
létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

7.3. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki 
átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének 
időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést elküldeni. 
Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges 
időtartam, de legfeljebb 10 nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles 
együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a használatba vételi eljárás mielőbbi 
lebonyolításában. 
Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009 ( IX . 15.) Korm. r. 32. §-ában szabályozott 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben - vagy 
mellékleteként - a Megrendelő kiadja a teljesítésigazolást. 
A Megrendelő - a Vállalkozó kérésére - köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a 
Vállalkozó készre-jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem 
kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a szerződés szerinti határidőben. 
Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár 
szerinti határidejét. 
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A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően - úgyszintén akkor is, ha szerződés 
szerinti szolgáltatását bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag 
teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési igazolást- mindaddig jogosult 
birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és 
esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a 
Vállalkozó szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti. 

8. SZAVATOSSÁG 

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától 
kezdődik. 

8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által 
végzett munka minőségéért. 

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 
12./1988.(XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot, 
és 1 év teljes körű jótállást vállal. 

8.4. Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért. 
8.5. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 - 3-2.106.sz. 

útügyi műszaki előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése. 
8.6. A Vállalkozó - kivéve a szándékos, vagy súlyos gondatlansággal okozott -

szerződésszegéssel kapcsolatos kártérítési felelősségét kizárja, mivel a vállalkozási díj 
ezen hátrány kiegyenlítését magában foglalja. 

8.7. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok 
technológiai utasításában leírt időjárási körülmények között végzett munkákra vállal 
garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás esetében Vállalkozó Megrendelő 
utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez esetben nem 
terheli. 

9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 

9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton 
nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság 
illetékességét. 

9.2.,, A szerződésben nem szabályozott kérdésekben - a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. 
évi V . törvény (Ptk.) és - amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes - a 191/2009 ( IX. 15.) 
Korm. r. rendelkezéseit kell alkalmazni." 

Mellékletek: 1. sz.: Tételes költségvetés 
2. sz.: 27/2018.(11. 22.) önkormányzati határozat a belterületi útfelújításról 

Vértesboglár, 2018 Székesfehérvár, 2018 

Megrendelő 
Cégjegyzésre jogosultak aláírása 

Vállalkozó 
Cégjegyzésre jogosultak aláírása 
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Vértesboglár, 
burkolat felújítási munkák 2018. ősz 

Rövid szöveg Mennyiség Egységár Tételösszeg 

Kossuth utca felújítása a Dózsa utcától Északra 194 rn hosszon 
1. Csatlakozó szakaszok kialakítása 
2. Meglévő útalap kiegyenlítés 5 cm vtg-ban 0/22 

zúzottköből finiseres beépítéssel - Megrendelő 
által biztosított anyagból 

3. A C 11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 

4. Földpadka készítés 2 oldalt 0,5-0,5 m 
Összesen (nettó): 

15 m2 
582 m2 

29,1 m3 

194 m2 

3 625 
700 

Kossuth utca felújítása a Dózsa utcától Délre 210 m hosszon 
1. Csatlakozó szakaszok kialakítása 
2. Meglévő útalap kiegyenlítés 5 cm vtg-ban 0/22 

zúzottköből finiseres beépítéssel - Megrendelő 
által biztosított anyagból 

3. A C 11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 

4. Füves alapszakasz eltávolítása 
5. Földpadka készítés 2 oldalt 0,5-0,5 m 

Összesen (nettó): 

3 m2 
588 m2 

29,4 m3 

50 m2 
210 m2 

Alkotmány utca felújítása a zsákutca végén 160 m hosszon 
1. Csatlakozó szakaszok kialakítása 
2. Meglévő útalap kiegyenlítés 5 cm vtg-ban 0/22 

zúzottköböl finiseres beépítéssel - Megrendelő 
által biztosított anyagból 

3. A C 11 aszfalt kopóréteg építése 5 cm vtg. 

4. Füves alapszakasz eltávolítása 
5. Földpadka készítés 2 oldalt 0,5-0,5 m 

Összesen (nettó): 

Temető előtt 30 m2-en aszfaltozás 
1. Csatlakozó szakaszon élvágás 
2. Meglévő útalap profilozás 
3. A C 11 aszfalt kopóréteg építése 6 cm vtg. 

Összesen (nettó): 

4 szakasz összesen (nettó): 

A kékei jelölt tételek összege: 
Füves alapszakasz eltávolítása 
Földpadka készítés 2 oldalt 0,5-0,5 m 

4 m2 
480 m2 

24 m3 

88 m2 
94 m2 

20 fm 
30 m2 
1,8 m3 

65 286 

200 

3 625 
700 

65 286 

688 
200 

3 625 
700 

65 286 

688 
200 

750 
500 

80 000 

138 m2 
598 m2 

688 
200 

54 375 
407 400 

1 899 836 

38 800 
2 400 411 

10 875 
411 600 

1 919 422 

34 400 
42 000 

2 418 297 

14 500 
336 000 

1 566 875 

60 544 
38 800 

2 016 719 

15 000 
15 000 

144 000 
174 000 

7 009 427 

94 944 
119 600 
214 544 

Vál la lás mindösszesen (nettó): 
27% Áfa 
Bruttó összesen: 

6 794 883 
1 892 545 
8 901 972 

Megjegyzés: 
Kapacitás hiányában a kékké! jelölt feladatokat a 2018-as évben nem tudjuk elvállalni. 



Vértesboglár Község Önkormányzata 
8085 Vértesboglár. A lkotmány u. 3. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2018. szeptember 19-i nyilvános ülésének 
10. napirendi pontjához 

Tárgy: Gépjárművek parkolásának biztosításáról 

Az előterjesztést készítette: Nyisztor Bence műszaki ügyintéző 
Előterjesztő: Sztányi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés, a helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása mellett a gépjárművek parkolásának biztosítása is. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I . törvény Tv. (a továbbiakban: Kkt.) 8. § (1) bekezdés c) pont
ja értelmében is önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 
közforgalom elöl el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken a 
járművel történő várakozás biztosítása. 

Mindkét törvény megkülönbözteti ezektől a közterületeken közúti járművel történő várakozási (parko
lási) közszolgáltatást, amely a jánnűvel történő várakozást/parkolást díj ellenében teszi lehetővé a 
kijelölt területeken, s amelynek több jogszabályban meghatározott feltétele van. 

A Kkt. 48. § (5) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben 
állapítsa meg a várakozási területek tekintetében az egyes díjköteles várakozási területeket, valamint 
azok kategóriáját, a fizetendő várakozási díj mértékét, a díjfizetés alól mentesítettek, valamint a ked
vezményes várakozásra jogosultak körét, a kedvezményes várakozási díj mértékét. 

A rendelet tervezetben (a továbbiakban: tervezet) a parkolóhelyeket és azok férőhelyeit a tervezet mel
léklete tartalmazza. Mivel jármüvei történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást önkormányzatunk 
nem kíván bevezetni, a tervezet értelmében a parkolóhelyeket - a mellékletben meghatározottak szerint 
- ellenszolgáltatás nélkül lehet igénybe venni. 

A tervezet az utakon és a parkolásra kijelölt közterületeken kívül megtiltja a gépjármüvei való várako
zást a település belterületén, mely tilalom alól indokolt esetben a polgármester adhat felmentést. (Az 
utakon történő várakozást ugyanis a K R E S Z szabályozza.) 

Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását! 

Vértesboglár, 2018. szeptember 13. 

Határozati javaslat: 
Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

..../2018. (IX. 19.) határozata 
a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló rendelet-tervezet 

társadalmi véleményeztetéséről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendeletek előké
szítésében való társadalmi részvételről szóló 8/2012. (IV.18.) önkormányzati rendeletével összhang
ban a gépjárművek parkolásának biztosításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi tartalommal társa
dalmi véleményeztetésre bocsátja: 

http://feier.hu
http://uvvw.veriesboglar.hu


Rendelet-tervezet: 
Vértesboglár Község Önkormányzata 
..../... ( ) önkormányzati rendelete 

a gépjárművek parkolásának biztosításáról 

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I . tör
vény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Vértesboglár a helyi építési szabályzat szerinti belterületének közterü
leteire. 

2. § (1) K rendelet alkalmazásában 

1. parkolóhely: Az 1. §-ban meghatározott közterület útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy anélkül, 
egyéb alkalmas módon a tulajdonos által vagy a tulajdonos jóváhagyásával a gépjárművel történő vá
rakozásra kijelölt része; 

2. út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület; 

3. út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 
csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle; 

4. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet. 

(2) E rendelet alkalmazása során használt, az (1) bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a közúti 
közlekedésről szóló törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint 
kell értelmezni. 

3. § Az önkormányzat - közterületeken közúti jármüvei történő várakozási (parkolási) közszolgáltatás 
nyújtása nélkül - a parkolóhelyek járműközlekedésre és gépjárművel történő várakozásra alkalmas 
állapotáról és tisztántartásáról gondoskodik. 

4. § A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

5. § A parkolóhelyeket ellenszolgáltatás nélkül az 1. mellékletben meghatározottak szerint lehet 
igénybe venni. 

6. § (1) Az 1. §-ban meghatározott közterületen - ide nem értve az út területét és a parkolóhelyet - a 
gépjárművel történő várakozás nem megengedett. 

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy kérelemre, indokolt esetben hozzájáruljon a közterület 
gépjárművel történő várakozás céljára történő igénybevételéhez. 

1. Általános és értelmező rendelkezések 

2. A parkolóhelyek üzemeltetése 

3. Parkolóhelyek és egyéb közterületek használata 

4. Záró rendelkezések 

7. § Ez a rendelet 2018 napján lép hatályba. 

Sztányi István 
polgármester 

Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző 

Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Vértesboglár, 2018. március .... 

Tóth Jánosné 
címzetes főjegyző 



/. melléklet 
a ..J2018. (. .) rendelethez 

Parkolóhelyek és férőhelyek 

1. Parkolóhelyek és férőhelyek 3,5 tonnát meg nem haladó gépjármüvek számára: 

A B 

1, Parkolóhely Férőhely (személygépkocsi) db 

2. Alkotmány utca (műv. ház, temető, orvosi, iskola előtt) 30 

3. Petőfi utca (műv. ház, tűzoltó szertár előtt) 10 

4. Május 1. utca (pincék) 5 

5. Temető melletti pincék 5 

6. Kossuth utca (iskola mellett) 10 

7. Kossuth utca (a templomtól E-ra) ? 

8. Kossuth utca (a templomtól D-re) ? 

2. Parkolóhelyek és férőhelyek autóbuszok részére: 

A B 

L Parkolóhely Férőhely (jármű) db 

2. Kossuth utca (a templomtól D-re) 9 



Előzetes hatásvizsgálat 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi C X X X . törvény 17. § alapján) 

1. Várható társadalmi-gazdasági hatása: 
A rendele! elfogadása társadalmi-gazdasági hatással nem jár. 

2. Várható költségvetési hatása: 
A rendeletalkotás következtében költségvetési hatások nem várhatók. 

3. Várható környezeti következmények: 
A rendelet elfogadása kedvező környezeti következményekkel jár, rendezettebbé teszi a település 
közterületeit. 

4. Várható egészségügyi következmények: 
A rendelet elfogadása egészségügyi következményekkel nem jár. 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
Nem növeli a rendelet alkalmazása az adminisztratív terheket. 

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A rendelet megalkotásának szükségességét a település rendezettsége javításának igénye alapozza 
meg. 

7. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szen'ezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 13. § (1) bekezdés 2. 
pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés, a helyi közutak, közparkok, egyéb közterületek és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása mellett a gépjárművek parkolásának biztosítása is. A közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I . törvény Tv. (a továbbiakban: Kkt.) 8. § (1) bekezdés c) pontja értel
mében is önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforga
lom elöl el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken a járművel 
történő várakozás biztosítása. A tervezet ezek figyelembevételével kíván ellenszolgáltatás, tehát 
parkolási díj nélküli várakozási helyeket (parkolókat) kijelölni a községben. 

A kijelölt parkolóhelyeket - kategóriánként - a rendelet melléklete sorolja fel. 

A megfelelő felkészülést a rendelet 2018 szeptember 1-í hatályba lépése biztosítja 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A rendelet területi hatályát Vértesboglár közigazgatási területétől eltérően, a település 
belterületére korlátozza. 

A 2. §-hoz: Fogalmakat definiál (út, parkolóhely, út határa, út területe), amelyekre azért van szükség, 
mert az utakra a K R E S Z szabályai már vonatkoznak, önkormányzati rendeletben ezeket meg
ismételni vagy ezekre eltérő szabályokat alkotni nem lehet. 

A 3. §-hoz: Meghatározza, hogy a parkolóhelyeket az önkormányzat maga üzemelteti, de ezt elhatárol
ja a jogszabályokban is külön nevesített és szabályozott „közterületeken közúti járművel törté
nő várakozási (parkolási) közszolgáltatástól" (azaz fizető parkoltatástól), mely utóbbit az Ön
kormányzat nem kíván bevezetni és nyújtani. 

A 4. §-hoz: A parkolóhelyeket és azok férőhelyeit járműtípusonként a rendelet mellékletében rendeli 
meghatározni. 

Az 5. §-hoz: A parkolóhely használatát ellenérték nélkül engedi meg. 
A 6. § (1) bekezdéshez: Megtiltja a gépjárművel történő várakozást (az utakon kívül) a várakozásra ki 

nem jelölt közterületeken. 
A 6. § (2) bekezdéshez: Felhatalmazza a polgármestert a közterületnek a gépjármüvei várakozás céljá

ra való igénybevételéhez történő hozzájárulásra. 
A 7. §-hoz: A rendelet a hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 



1 1 . n a p i r e n d 
T i s z t e l t Képviselők! 

Szeretném kérni a Testület h i v a t a l o s támogatását ahhoz, hogy a KNYKK-nél 
kezdeményezzük a vértesbogiári buszközlekedés felülvizsgálatát, a járatok 
szükséges módosítását. Ennek fényében kérem, hogy sz e r e p e l j e n ez atéma a 
következő Testületi ülés napirendjén. 

Csatoltam egy táblázatot, ahol kigyűjtöttem mintaképpen a Vértesboglár¬
Székesfehérvár j áratokat, kiszűrve az olyan komolytalan opciókat, hogy 
Budapesten keresztül, vagy sörédi átszállással... 

A táblázat kiválóan mutatja az a h e l y z e t e t , hogy miközben 15 busz van 
Fehérvár felé, ebből s t a b i l a n 3 (!) használható, hazafelé 12-ből már 4 i s 
szóba jöhet. 
Az alapvető gondot az okozza, hogy olyan átszállások vannak ütemezve, 
amelyek nem tarthatóak. P l . aBudapest felől érkező távolsági buszt a 
Csákvárról induló fehérvári járat nem várja be. Ugyan még problémásabb 
olyan esetekben amikor a Bicske-Csákvár, Csákvár Székesfehérvár járatok nem 
érnek össze, avagy a várakozás bőven túl van a 15 percen. 

Az elsődleges j a v a s l a t az lenne, hogy a Bicske-Csákvár, Csákvár-
Székesfehérvár járatok legyen egy járattá összevonva, miáltal egy lépésben 
kapnánk további 4-5 használható járatot irányonként. 
A második lehetőség, hogy egyes járatok szinkronizálásával elérhető további 
3-4 járat használhatóvá tétele. A táblázatban i l y e n p l . a 17:30-as boglári 
indulás esete, ugyanis Bakonybélbe tartó busz egy olyan járat, főleg 
pénteken, a ta p a s z t a l a t o k s z e r i n t sosem éri e l a Csákvárról induló járatot. 

Külön érdekesség az útvonaltervező néhány találtata, amelyek a zámolyi 
elágazást jelölik meg átszállási pontként olyan esetekben i s , amikor 
Csákvár lenne a jó megoldás ( p l . a járatindítás módosításával). 

Jolikától szeretném egyúttal kérdezni, hogy a bodméri testület felé i s 
j u t t a s s u k e l a kérést, hiszen a felvetés őket i s hasonlóképpen érinti mint 
minket. 

A Testületek állasfoglalása után még az országgyűlési képviselőnk 
támogatását i s kérni fogom a beadványhoz. 

Nacsák Tamás 

2018. szeptember 10. 



T i s z t e l t K N Y K K ! 

Segítségüket szeretnénk kérni a Bicske-Csákvár-Székesfehérvár útvonalon 
közlekedő buszjáratok felülvizsgálatában, harmonizálásában. 

Bicske és Csákvár között élve sajnos a mindennapokban a tömegközlekedés 
nem vagy csak erős kompromisszumokkal használható. Ennek oka, hogy az első 
ránézésre elegendő buszjárat szám (12-15) szinte mindegyike átszállásra épít 
és a csatlakozó járatok az esetek jelentős részében nem érnek össze, vagy maga 
az átszállás jár jelentős várakozással. Összehasonlítva a buszjáratainkat a 
környező települések járat-ellátottságával a helyzet egészen elszomorító. Gánt 
12, Zámoly 34(1), Felcsút 16 közvetlen járattal rendelkezik, melyeken felül Gánt 
és Felcsút esetében is kb. Fél tucat reális átszállással elérhető opció létezik 
ezeken felül. Ehhez képest van ugye nálunk a 3-4 feltétel nélkül használható 
opció! 

A helyzetet a mellékelt táblázatban a Vértesboglár-Székesfehérvár viszonylat 
példázza, kiszűrve az olyan a menetrendek.hu által ajánlott opciókat, amelyek a 
valóságtól teljesen elrugaszkodnak, mint pl. a Budapest Sasadi úti átszállással 
utazni. 

Miközben az egy-két közvetlen járat menetideje 45 perc alatt a Csákvár-Zámoly 
útvonalon átszállással ez könnyen megy fel közel 1,5 órára egy fél órás 
átszállási idő miatt (a Gánton keresztül menő járatok extra időigénye 
természetes dolog). 

A távolságot figyelembe véve reális az az elvárás, hogy busszal 1 óra az út 
letudható legyen. 

Két konkrét módosítási javaslat is van: 

• A Bicske-Csákvár, Csákvár-Székesfehérvár járatok kerüljenek 
összevonásra, így megszűnnek mind a felesleges várakozások, mind 
pedig a lekésések. 

• Azok a járatok, amelyek önállóan megmaradnak Csákvár-Székesfehérvár 
viszonylatban, várják be a távolsági járatokat. 

Ha a fenti két módosítás beválik egész biztosan nőni fog a járatok 
kihasználtsága, amikoris megfontolandó lehet az összes Csákvárig menő járat 
Bicskéig való meghosszabbítása. 

A javasolt módosításokkal a járatszámosság nagy részben kihasználhatóvá 
válna, ami egyezik a járatok indításának, a tömegközlekedésnek az eredeti 
szándékával. 

Köszönettel, (lakosság, testületek, stb. ahogy a támogatások függvényében) 

http://menetrendek.hu
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Y érteshoglár Község Önkormányzata 
8085 Vérlesboglár, Alkotmány u. 3. 

e-mail: hivataffr vertesboglar.leier.hu www.vertesboglar.hu 

Ikt.szám:VB/5'.)£ /2017. Tárgy: Menetrend változtatás 

K N Y K K Zrt. 
Németh Tamás vezérigazgató 

Tatabánya 
Csaba u. 19 
2800 

K N Y K K Zrt. 
Suralik András forgalmi igazgató 

Székesfehérvár 
Piac tér 
8000 

Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
Tisztelt Forgalmi Igazgaló Úr! 

Vértesboglár polgármestereként, a vértesbogiári lakosok kérelmét tolmácsolva ezúton szeretném kérni, 
hogy a Székesfehérvár - Csákvár útvonalon közlekedő, 11 óra 30 perckor Székesfehérvárról induló 
járatot szíveskedjenek 5 perccel korábban - 11 óra 25 perckor indítani - . hogy a Mór - Budapest 
útvonalon közlekedő járatot. - mely 12 óra 05 perckor áll meg Csákváron - elérjék az érkezők, és 
tovább tudjanak vele utazni Vértesboglárra. 

Kérem továbbá a Székesfehérvár - Csákvár útvonalon közlekedő 14 óra 35 perckor Székesfehérvárról 
„rövidben" induló járatot szíveskedjenek 10 perccel később - 14 óra 45 perckor inditani -, hogy azon 
középiskolások is el tudják érni, akik 14 óra 40 perckor végeznek. Amennyiben ezt a buszt nem érik el 
további egy óra várakozási időt kell eltölteniük a 15 óra 35 perckor induló járatig, így a 
csatlakozásokat figyelembe véve 17 óra is elmúlik, mire Vértesboglárra haza érkeznek az iskolából. 
A későbbi indulás nem veszélyezteti a Csákvár - Bicske útvonalon közlekedő Csákvárról 15 óra 28 
perckor induló csatlakozás elérését. 

Vértesboglár, 2017. október 2. 

Tisztelettel 

http://vertesboglar.leier.hu
http://www.vertesboglar.hu


K N Y K K 

vezérigazgató 

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 
Székhely: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19. • Levélcím: 2801 Tatabánya Pf. 126 
Tel.: +36 34 515-210 • Fax: +36 34 515-212 • E-mail: vezig@knykk.hu • Honlap: www.knykk.hu  
Bejegyezve: Tatabányai Törvényszéknél Cg. 11-10-001682 cégjegyzékszámon 

Vértesboglár Község Önkormányzata 
Sztányi István 
polgármester 
részére 

Vértesboglár 
Alkotmány u. 3. 
8085 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Ikt.sz.: 4998-2017 
Ü.i.: Farkas Ferenc 

üt 
2017 NOV 2 2 

•; V 

* ' f i i • 

1 ájékoztatom, hogy a Közlekedési Központok a menetrend szerinti személyszállítást az akkori 
közlekedési Minisztériummal kötött Közszolgáltatási Szerződés alapján végzik. 
Mindennemű menetrend módosítást a K N Y K K Zrt.-nek az ellátásért felelős, Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium felé egy átfogó módosítási „tanulmán}" formájában kell beterjeszteni. 
Ha a benyújtott kérelmet az ellátásért felelős indokoltnak találja, és az engedélyét megadja, abban 
az esetben lehet csak az adott módosítást végrehajtani. 

K N Y K K Zrt. kivizsgálta kérését, amelyet továbbított az ellátásért felelős szakmai munkacsoportja 
részére is. 

Levelében elsőként a Székesfehérvárról 11.30 órakor Csákvárra induló 8000/223 sz. járat 
5 perccel korábbi indítását kéri. Munkatársaim megvizsgálták, hogy a módosításra a fizikai 
lehetőség megvan. Csákváron, Y7 értés boglár, illetve Budapest irányába történő átszállási 
lehetőségek biztosítása érdekében, a kérdéses 5 perccel korábbi indítást támogatjuk. Amennyiben 
ezzel a módosítással kapcsolatban általunk jelenleg nem ismert, jelentős utazási igény sérülne, 
akkor azt meg fogjuk vizsgálni és jogosság esetén ez a változtatás akár visszaállításra is kerülhet. 

Levelében másodikként a Székesfehérvárról iskolai előadási napokon 14.35 órakor Csákvárra 
induló 8000/367 sz. járat későbbi indítását kéri. Erre a kérésre a fizikai lehetőség szintén megvan, 
ezért ezt a járatot — az iskolások hazajuttatásának javítása érdekében - 10 perccel később, 14.45 
órakor tervezi társaságunk közlekedtetni. 

A menetrend módosítás feltétele az ellátásért felelős engedélyének megléte. 
A módosítást - kedvező elbírálás esetén - legkorábban 2017. december 10-től tudjuk 
végrehajtani. Addig viszont türelmét és megértését kérem. 

Tatabánya, 201 7. október 31. 

Tisztelettel: 

N é m e t 
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V é r t e s " 3 ^ H 5 Volán Zrt. 
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által&io* jogutódja 

mailto:vezig@knykk.hu
http://www.knykk.hu


AUTÓBUSZ M E N E T R E N D 

VÁLTOZÁS! ! 

Lakossági kérésre, a Székesfehérvárról induló autóbusz 
járatok indulási idejének módosítását kezdeményeztük, 
melyet a K N Y K K Zrt. vezetősége támogatott. 

A kérésnek megfelelően a Székesfehérvárról 11.30 
órakor Csákvárra induló járat 5 perccel ko rábban 
indul 11.25-kor, így a 12.05 órai csatlakozás Csákváron 
elérhető lesz. 

Iskolai előadási napokon 14.35 órakor Csákvárra induló 
járat 10 perccel később, 14.45-kor indul, a diákok 
hazajuttatásának javítása érdekében. 

A menetrend változás 2017. december 10. napjától lép 
hatályba. 

Sztányi István 
polgármester 



ÁÁ. 

KÉRELEM 

Alulírott Botka József, mint a Vértesboglár Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke azzal a kéréssel 
fordulok a tisztelt képviselő-testülethez, hogy a FEV 373 rendszámú Magirus tűzoltó autót 
szíveskedjen egyesületünk részére jelképes összegért eladni. Erre azért van szükségünk, hogy 
eredményesen tudjunk pályázatokon részt venni. 
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Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
6/2018 (1X.25.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Vértesboglár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi C L X X X I X . törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 
valamint a magatartások elkövetőivel szembeni figyelmeztetés és pénzbírság kiszabásának 
szabályaira. 
(2) E rendeletet a Vértesboglár község belterületén, 14. életévét betöltött természetes személy, jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni. 
(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a 
tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény 
valósul meg, vagy a tevékenység, a mulasztás vagy a jogellenes állapot fenntartása esetére más 
jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

2. § E rendelet alkalmazásában: 
1. ingatlantulajdonos: az a tennészetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos személyétől eltér 
- birtokában az ingatlan van, 

2. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy 
jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy 
bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azokat sérti, 
vagy veszélyezteti, és amelyek gyakorlását a képviselő-testület e rendeletben a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít, 

3. közszolgáltató: Csákvár Város Önkormányzata által az ingatlantulajdonosoknál keletkező 
települési hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére feljogosított 
szolgáltató, 

4. út: a gyalogosok és a közúti jármüvek közlekedésére szolgáló közterület, 
5. út határa: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az út víztelenítését szolgáló árkot, 

csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló -- külső széle; 
6. út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet; 
7. várakozás: jármüvei a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges 

időnél, valamint - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percnél hosszabb ideig 
történő egy helyben tartózkodás, 

8. zöldterület: állandó növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak 
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést, vagy a díszítő 
funkciót szolgálja; továbbá az a növényzet nélküli földes, murvás stb. közterület, ami a fenti 
funkciónak tesz eleget, de arról a korábbi növényzetet károsító hatások már kipusztították. 

2. Eljárási szabályok 

3. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági 
eljárás (a továbbiakban: hatósági eljárás) bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy 
észlelése alapján hivatalból indul. A hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 
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b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől 

számított egy éven belül indítható meg, 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a cselekmény elkövetésétől, a 
jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától vagy a jogellenes állapot észlelésétől számított két 
év elteltével felelősségre vonásnak nincs helye. 
(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárások szabályairól szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása a 
jegyző, végrehajtás esetén a végrehajtás foganatosítása az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe 
tartozik. 

4. § ( 1 ) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 
a) figyelmeztetést tartalmazó döntésnek vagy 
b) természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság 
kiszabásának 

van helye. 
(2) Ha a hatósági eljárás megállapítja, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás következtében előállt jogellenes helyzet csekély súlyú, és a jogellenes magatartás 
megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, valamint ettől az intézkedéstől 
kellő visszatartó hatás várható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél 
figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi őt a a jogellenes magatartás megszüntetésére, 
a jogszerűtlen állapot helyreállítására. 
(3) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló 
jövedelemmel rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a hatóság az eset összes körülményeire 
tekintettel dönt, mérlegeli 

a) a jogsértéssel elért előny mértékét,a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány 
megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, 

b) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 
c) ajogsértö állapot időtartamát, ajogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 
d) ajogsértö magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 
e) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 
f) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát, természetes személy esetén szociális, jövedelmi 

körülményeit. 
(5) A közigazgatási bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni. 

3. A település jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások 

5. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat 
jelképeiről és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt, engedélyre nem 
kötelezett felhasználás eseteit kivéve 

a) a település címerét, zászlaját, pecsétjét engedély nélkül előállítja, engedély nélkül vagy az 
engedélytől eltérően, vagy a község jó hírét, az önkormányzat érdekeit sértő módon 
felhasználja; 

b) a „Vértesboglár" nevet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően vagy a község jó hírét, 
az önkormányzat érdekeit sértő módon veszi fel vagy használja. 
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4. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások 

6. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaktól 
eltérően 

a) a közterületi tábla ingatlanára történő kihelyezését akadályozza, az ingatlanára kihelyezett 
közterületi tábla láthatóságát, tisztaságát nem biztosítja, 

b) házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről nem vagy nem megfelelően, szükség szerinti 
cseréjéről, pótlásáról nem vagy nem megfelelő időben gondoskodik. 

5. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások 

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterület
használatról szóló és a gépjármüvek parkolásának biztosításáról szóló önkormányzati 
rendeletekben meghatározott engedély nélkül megvalósítható igénybevétel eseteit kivéve a 
közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérő mértékben vagy módon használja, így 
különösen ha 

a) közterületen árusító pavilon elé engedély nélkül további eszközt kihelyez, 
b) a közterületen a közvetlen szállítási előkészület esetét kivéve göngyöleget tárol, 
c) építőanyagot, építéshez szükséges szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó 

anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély nélkül közterületen tárol, 
d) az igénybevett közterület burkolatán betont, habarcsot kever, ragasztóanyagot melegít, vagy 

tevékenységéhez a közterületet az építési, közterület-foglalási engedélyben foglaltaktól 
eltérő egyéb módon használja, 

e) 22.00 és 06.00 óra között 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet, pótkocsit, félpótkocsit, 
vontatót, nyerges vontatót, lassú járművet, mezőgazdasági vontatót vagy ezekhez tartozó 
munkaeszközt közterületen tárol, 

f) közterületen a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben meghatározott hibaelhárítás 
kivételével járművet javít, átalakít, 

g) közparkot, közterületen lévő díszburkolatot, zöldterületet, sétányt, játszóteret rendeltetéstől 
eltérő módon vagy céllal használ, 

h) közterületen - az út területét és a gépjármüvei történő várakozásra kijelölt közterületet ide 
nem értve - gépjánnüvel várakozik, 

i) üzemképtelen jármüvet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol, 
j ) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével szeszesitalt 

fogyaszt, 
k) a közterületen engedély nélkül árusít, vagy 
1) a közterület használatát követően, annak eredeti állapotát nem állítja helyre. 

(2) A közutak igazgatásáról szóló rendeletben meghatározottak értelmében a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki az önkormányzat tulajdonában levő helyi 
közúthálózatra vonatkozóan, megfelelő közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően, 

a) utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez 
csatlakozást létesít; 

b) utat felbont vagy elfoglal; 
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az 

árkot (átereszt) szennyezi; 
d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja; 
e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét 

megszegi; 
0 az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja. 

6. A közterületek rendjével, a köztisztasággal kapcsolatos magatartások 

8. §(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a közterületek 
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 
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a) a tulajdonában, használatában álló ingatlan, üzlethelyiség, elárusító hely és az előtte levő 
járdaszakasz területén és a környező közterületen 

aa) a rendet és tisztaságot nem tartja fenn, 
ab) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és hulladékokat nem távolítja 

el, 
ac) nem gondoskodik a növényi, rovar és rágcsáló- kártevő mentesítésről, 
ad) nem gondoskodik az elektromos és távközlési vezetékeket 2,5 méternél, a járdát oldalról 

0,5 méternél, felülről 2,5 méternél, az úttest felől 1 méternél jobban megközelítő 
növényzet eltávolításáról, 

ae) a közkutak, közkifolyók környékén a környezetet szennyezi, vagy 
af) nem gondoskodik a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről; 

b) 20:00-7:00 óra között, továbbá vasárnap és ünnepnap végez zajkibocsátással járó 
tevékenységet, zajhatást keltő berendezést működtet; 

c.) avart, kerti hulladékot 
da) a szerdán 10:00-tól 38:00-ig és a pénteken 14:00-tól 20:00-ig tartó időszaktól eltérően, 

vagy 
db) a polgármester által elrendelt tűzgyújtási tilalom idején nyílt téren 

éget. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben 
meghatározottaktól eltérően 

a) a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény (a továbbiakban: gyűjtőedény) 
beszerzéséről, javításáról, pótlásáról nem gondoskodik, 

b) a gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem 
gondoskodik, 

c) a gyűjtőedényt a jogszabályban meghatározott elszállítási, ürítési időpontig nem az 
ingatlanán belül tárolja, 

d) az elkülönítetten gyűjtés szabályait felszólítás ellenére megszegi, 
e) az elszállítandó lom hulladékot a közterületen 

ea) a jármű- vagy gyalogos forgalmat akadályozva, 
eb) a zöldterületet vagy a növényzetet károsítva vagy 
ec) balesetveszélyt, károkozást előidézőén 

helyez el. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlantulajdonos, aki a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után 
befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet (a továbbiakban: szennyvíz) keletkeztető 
ingatlanára vonatkozóan a közszolgáltatást nem veszi igénybe, 

b) a szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról nem gondoskodik, vagy 
c) a szennyvízhez történő hozzáférést a közszolgáltatást végzőtől megtagadja. 

7. Temető használatával kapcsolatos magatartások 

9. §A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a temetőkről és a 
temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a köztemetőben nem a hely jellegének megfelelően viselkedik, 
aa) az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat nem tartja tiszteletben, kegyeleti érzést 

sértő tevékenységet végez, hanghatást kelt vagy, kegyeleti érzést sértő magatartást 
tanúsít, 

ab) a köztemető rendjét, csendjét zavarja, 
ac) a köztemetőben szemetel, vagy a szemetet nem a kijelölt helyen helyezi el, 
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ad) a köztemetőben a temetési helyek díszítésére szolgálótól (így: koszorú, váza) eltérő 
tárgyat helyez el, vagy a kegyeleti érzésnek nem megfelelő sírjelet állít, vagy közízlést, 
emlékezést sértő feliratot, ábrát alkalmaz, 

ae) a köztemető területén a talajt, a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felássa, 
af) a köztemető területére - a vakvezető kutyát ide nem értve - állatot visz be vagy 
ag) a köztemető területéről az üzemeltető engedélye nélkül növényt, virágot visz k i ; 

b) a köztemetőbe gépjárművel - a 75 éven felüli vagy mozgásában korlátozott személyt 
megfelelő igazolvány birtokában szállító jármű előzetes egyeztetéssel történő belépésének 
kivételével -az üzemeltető engedélye nélkül behajt 

8. Fás szárú növények védelmével kapcsolatos magatartások 

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 

a) fás szárú növényt olyan helyen és oly módon telepít, hogy az - figyelemmel az adott faj, 
fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére - az emberi életet vagy 
egészséget veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést akadályozhatja, valamint kárt okozhat 
a meglévő építményekben, létesítményekben, és akadályozhatja azok biztonságos 
működését, 

b) fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott 
inváziós fás szárú növénnyel pótol, vagy nem gondoskodik az ilyen növény 
továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat eltávolításáról, 

c) a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak - így különösen 
ágak, virágzat, termés, levelek - összegyűjtéséről, eltávolításáról nem gondoskodik, 

d) fás szárú növényt engedély nélkül kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, 
kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb olyan tevékenységet végez, 
amelynek következtében a fás szárú növény élettartama vagy értéke csökken, 

e) fás szárú növény engedélyezett kivágását követő 1 éven belül (cserje esetében 3 éven belül) 
legalább azonos területi borítást adó, a kivágást engedélyező hatósági döntésben 
meghatározott, szakszerű pótlásáról nem gondoskodik. 

9. Állattartással kapcsolatos magatartások 

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsít, aki a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról szóló konnányrendelétben meghatározottaktól eltérően 

a) közterületen állatot tart, legeltet, 
b) többszintes társasház padlásán, erkélyén, loggiáján galambot, ebet, macskát tart, 
c) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart, 
d) ebet, macskát és más kedvtelésből tartott állatot többlakásos épület közös használatú 

helyiségében vagy területein tart, etet, szabadon enged, 
e) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó kötelezettségét 

ismételten elmulasztja, 
f) ebet - vakvezető, mozgáskorlátozottat segítő kutya kivételével - vendéglátó egységbe, piac 

területére, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi intézménybe, ügyfélforgalmat 
lebonyolító közintézmény épületébe kifejezett engedély hiányában bevisz, illetve beenged. 

10. A településkép védelmével kapcsolatos magatartások 

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, az az ingatlantulajdonos, 
aki a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően 

a) a tulajdonában, birtokában, használatában lévő vagy gondjaira bízott védett érték jó 
karbantartásáról, állagmegóvásáról nem vagy nem megfelelően gondoskodik; 

b) a helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt megjelölő tábla elhelyezését nem tűri. 
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11. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követően tanúsított közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartások esetén kell alkalmazni. 

14. § (1) Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2015. (V11I.3.) önkormányzati rendelet 12. 
alcíme. i 

Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Vértesboglár, 2018. szeptember 25. 
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