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ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. július 03-án tartandó soron következő ülésére

a háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázat elbírálása
című napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Szabadegyháza településen régóta kardinális probléma a betöltetlen háziorvosi körzet, és így
az állandó háziorvos hiánya. A Képviselő-testület több alkalommal, legutóbb 2017. május 15i ülésén döntött arról, hogy kiírja a háziorvosi álláshelyre a pályázatot. A pályázati kiírás
vállalkozási formában történő feladatellátásról szólt. A pályázat benyújtásának határideje
2017. június 30. napja volt. Az előterjesztés készítésének időpontjáig 1 fő pályázó adta be
pályázatát: ez a személy Dr. Goda László. A pályázat ezen előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi.
A képviselő-testületnek a pályázati kiírás értelmében a lejárati határidőt követő első ülésen
kell dönteni a pályázatok elbírálásáról. A benyújtott pályázatról megállapítható, hogy az a
pályázati kiírásnak megfelel, a pályázó az előírt igazolásokat, dokumentumokat csatolta
pályázatához. A pályázó nyilatkozott arról, hogy hozzájárul pályázatának nyílt ülésen történő
megtárgyalásához, valamint a személyes adatainak kezeléséhez. A pályázat megtárgyalására
ezért nyílt ülés keretében kerül sor.
Kérem a képviselő-testülettől a pályázat megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat
megvitatását.

Szabadegyháza, 2017. június 26.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Határozati javaslat 1

Szabadegyháza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2017. (……) határozata
a háziorvosi álláshelyre beérkezett pályázat elbírálásáról,
szándéknyilatkozat elfogadásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi
álláshelyre beérkezett pályázatot. A Képviselő-testület Dr. Goda László orvos (pecsétszám:
77883) pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy Dr. Goda Lászlóval feladat-ellátási
elő/végleges szerződést kíván kötni Szabadegyháza község területi ellátási kötelezettséggel
működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátására és az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 2017. 12. 01. naptól kezdődően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
Határozati javaslat 2

Szabadegyháza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2017. (……) határozata
a háziorvosi helyettesítésről szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy
a háziorvosi helyettesítésről szerződést kíván kötni Dr. Goda László egyéni vállalkozóval a
Szabadegyháza község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek
(vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2017. 09.
01. naptól kezdődően.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. július 03-án tartandó soron következő ülésére
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló rendelet elfogadása című napirendi ponthoz

Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
részéről még tavaly novemberben kapott javaslatot arról, hogy az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni. A
felülvizsgálat elkezdődött ez év tavaszán.
A rendelet-tervezet előkészítése során a rendelet-tervezetet véleményeztetni kellett a feladatot
ellátó háziorvossal, fogorvossal, védőnővel, illetve a területen működő orvosi kamarával,
valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
időközben átszervezésre került a neve jelenleg Állami Egészségügyi Ellátó Központ.
A véleményezések megtörténtek, azok az előterjesztés mellékletét képezik.
I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A települési önkormányzatok a lakosság egészségügyi alapellátásáról a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1)
bekezdésének 4. pontja alapján kötelesek gondoskodni.
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala
során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 1
települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által

megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit.
A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményét. A körzetek kialakításánál a Kormány által kijelölt
praxiskezelő által megadott szempontokat is figyelembe kell venni.
A rendelet megalkotását kizárólag a jogszabályi megfogalmazások pontosítása indokolta. a
pontosításokon kívül a tervezet egyéb módosításokat nem tartalmaz, nem érinti a
körzethatárokat és az ellátottak számát sem.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló
/2017. (…...) önkormányzati rendelet elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez
I. társadalmi hatásai: A rendelet-tervezetnek társadalmi hatása nincs
II. gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III.költségvetési hatásai: A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása annyiban lehet
amennyiben az OEP finanszírozást az önkormányzat a feladat-ellátási
szerződésekben ki akarná egészíteni.
IV. környezeti következményei: A tervezett módosításnak környezeti következményei
nincsenek
V. egészségi következményei: A tervezetnek egészségi hatása nincs
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezetnek adminisztratív terheket
befolyásoló hatásai nincsenek.
VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező erejű a
képviselő-testületre nézve,
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A pontos szabályozás hiánya
jogszabálysértést eredményez.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem
igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest.
A felülvizsgálat eredményeképpen a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását kérem a
képviselő-testület részéről.
Szabadegyháza, 2017. június 23.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

TERVEZET!
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (……...) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
alapellátást végző orvos és védőnő, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Állami Egészségügyi
Ellátó Központ, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi
XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével, a
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.14.) önkormányzati rendelet 64. §. (1) bekezdésének ad)
alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Összeférhetetlenségi,
Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének figyelembevételével - a következőket rendeli el:

1. §

Szabadegyháza Község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot,
amely felnőtt-, és gyermek (vegyes) háziorvosi tevékenységgel látja el a háziorvosi
teendőket. A körzet székhelye: 2432, Szabadegyháza Sárosdi út 5.

2. §

Szabadegyháza Községi Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben
gondoskodik. A fogorvosi alapellátás körzete Szabadegyháza Község közigazgatási
területére terjed ki.

3. §

Szabadegyháza Községi Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben
gondoskodik. A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete Szabadegyháza Község
közigazgatási területére terjed ki. Az ügyeleti ellátást az önkormányzat központi
ügyeleti ellátás útján látja el.

4. §

Szabadegyháza Községi Önkormányzat a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy
körzetben gondoskodik. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete Szabadegyháza
Község közigazgatási területére terjed ki. Az ügyeleti ellátást az önkormányzat
központi ügyeleti ellátás útján látja el.

5. §

Szabadegyháza Községi Önkormányzat a védőnői ellátásról egy körzetben
gondoskodik. A védőnői ellátás körzete Szabadegyháza Község közigazgatási
területére terjed ki.

6. §

Szabadegyháza Községi Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy
körzetben gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete a KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA (2432 Szabadegyháza Felszabadulás utca 63-65.) oktatási
intézményre terjed ki.

TERVEZET!

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2016. (VI.29.)
önkormányzati rendelet.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdettem
2017. ………………………. napján.
Nagy András Botond
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. július 03-án tartandó soron következő ülésére
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete és a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.)
önkormányzat rendelet módosításáról szóló 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos javaslatról

Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 21/2015.
(XI.30.) önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzat
rendelet módosításáról szóló 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendeletével kapcsolatosan a
Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya –a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdése alapján javaslatot
fogalmazott meg, miszerint az önkormányzati szabályozás nem felel meg a jogszabályi
környezetnek. (A javaslat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)
A jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében új rendeletet készítettünk. A helyi
adókról szóló rendelet elfogadásának jogi akadálya nincs, ugyanis súlyosbítás a rendeletelfogadásával évközben nem történik a rendeletben foglalt adónemek, adómértékek
változatlanok.
Változás annyiban történik, hogy bevezetésre kerül a háziorvos, védőnő vállalkozó esetében a
törvény által biztosítható adómentesség.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
A tervezett jogszabály:
a helyi adókról
A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai:

A helyi adók mértékének meghatározása, nem
történik új adónem bevezetése, adómérték
változása ezért a rendelet társadalmi hatásai
elenyészőek

Gazdasági, költségvetési hatásai:

Nincs

Környezeti következmények:

Nincs

Egészségügyi következmények:

Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Fejér Megyei Kormányhivatal javaslata

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Törvényességi felügyeleti eljárás

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása
és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Előzőekre tekintettel a következő határozati javaslattal és rendeletalkotási indítvánnyal élek.
Szabadegyháza, 2017. június 26.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
..../2017. (….…..) Határozata
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet és
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzat rendelet módosításáról szóló
15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatról
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 134.§ (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.) Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/308-2/2017. számú a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendelet és a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzat
rendelet módosításáról szóló 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelettel
kapcsolatos javaslatot megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, ezért új rendelet
megalkotásáról gondoskodik.
2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a döntés közlésével, és a szükséges
intézkedések lefolytatásával.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

Tervezet

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017 (………..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében és 5. §-ában, 39/C. § (1) bekezdésében, 43. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szabadegyháza Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.
(XII.14.) önkormányzati rendelet 64. §. (1) bekezdésének ab) alpontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati
Bizottság véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:

1.§

2. §

I. Fejezet
1. Általános rendelkezések
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre:
a) vagyoni típusú adók közül:
aa) az építményadót
b) kommunális jellegű adók közül:
ba) az idegenforgalmi adót
c) helyi iparűzési adót
vezeti be.
2. Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
1. kereskedelmi célra szolgáló építmény: tényleges használati mód alapján a
kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak minősülő épület, épületrész;
2. raktározási, termelési célra szolgáló építmény: tényleges használati mód alapján a
gyárnak, üzemnek, üzemcsarnoknak, műhelynek, szerviznek, garázsnak,
gépjárműtárolónak, minősülő épület, épületrész, továbbá a gyár, az üzem, az
üzemcsarnok termék-előállító tevékenységéhez szükséges adminisztratív, valamint a
dolgozók munkavégzési feltételeit biztosító szociális és kiszolgáló célra használt
épület, épületrész;
3. üzleti célt nem szolgáló építmény: az az építmény, melynek hasznosítása nem
nyereség- és jövedelemszerzést szolgál.
4. vegyes használatú építmény: az az építmény, melyben kereskedelmi célra szolgáló
építményrész, vagy raktározási, termelési célra szolgáló építményrész, vagy üzleti célt
nem szolgáló építményrész közül legalább kettő építményrész együttesen
megtalálható.

II. Fejezet
3. Építményadó

Tervezet

3. §
4. §

5. §
6. §
7.§

8.§
9.§
10.§

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(1) Az adó évi mértéke a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével
a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után 200 forint/m2;
(2) Az adó évi mértéke kereskedelmi célra szolgáló építmény esetén
a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után 200 forint/m2;
(3) Az adó évi mértéke raktározási, termelési célra szolgáló építmény esetén
a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után 400 forint/m2.
Vegyes használatú építmény esetén a 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott
adómértékeket az adótárgy eltérő használati módjaihoz tartozó hasznos alapterület
arányában kell alkalmazni.
Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem
szolgáló építmény.
Mentesül a magánszemély adózó az építményadó bevallás benyújtási kötelezettség
alól, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.
4. Idegenforgalmi adó
Az adó alapja a Htv. 32.§. a) 1. pontja szerint a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó mértéke személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 100,-Ft.
Mentes az idegenforgalmi adó alól a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét
betöltött magánszemély.
5. Helyi iparűzési adó

11.§

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
12.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2-%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 2.000 Ft.
13. § Adómentesség illeti meg:
a) azt a vállalkozót, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, vagy a 39/A. § vagy a 39/B. §
alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot.
b) a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.
III. Fejezet
6. Egyéb rendelkezések
14. § E rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.

Tervezet

7. Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a 21/2015 (XI.30.) önkormányzati rendelet,
b) a 15/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet.

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdettem:

Nagy András Botond
jegyző

Nagy András Botond s.k.
jegyző

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.
Tel.: 25/509-560 Fax.: 25/509–571 e–mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. július 03-án tartandó soron következő ülésére
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
17/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatról

Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2015. (VII. 31.)
önkormányzati rendeletével kapcsolatosan a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztálya –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 133.§ (2) bekezdése alapján javaslatot fogalmazott meg, miszerint az önkormányzati
szabályozás nem felel meg a „Vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (5)
bekezdésében foglalt szabályozásnak. (A javaslat az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)
Az önkormányzati rendeletben jelenleg az alábbi szabályozás található meg:
„12.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás díja egytényezős díjként kerül megállapításra. Az egységnyi díjtételek
magukba foglalják a begyűjtés, a szállítás és az ártalmatlanítás díját is.”
A rendelet 1. számú mellékletében – helyesen - kéttényezős díj került megállapításra, a
közszolgáltató kéttényezős díjként is számláz az ügyfelek részére, ezért a melléklet
módosítása nem indokolt.
Az egyedüli módosítást a 12. § (1) bekezdést érintően kell elvégezni, ahol kéttényezős
díjmegállapítást kell szerepeltetni.
Javaslom mindezek alapján a rendelet 12. § (1) bekezdésének következő szövegrészre történő
módosítását:
„12. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős módon történik. A
kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.”
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A Rendelet elfogadása előtt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály véleményét, illetve a Fejér Megyei Önkormányzat
állásfoglalását ki kell kérni.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a mellékelt határozat tervezet
elfogadását
Szabadegyháza, 2017. június 26.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
..../2017. (VII…..) Határozata
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
17/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos javaslatról
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 134.§ (1) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.) Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/973-1/2017. számú a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 17/2015. (VII. 31.)
önkormányzati rendelet tekintetében tett javaslatot megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyetért, ezért a rendelet módosításáról gondoskodik.
2.) A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező rendelet-tervezettel
megkeresi a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályát, valamint a Fejér Megyei Önkormányzatot véleményének megadása
végett.
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a döntés közlésével, és a szükséges
intézkedések lefolytatásával.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: döntést követően azonnal
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1. melléklet a határozati javaslathoz

RENDELET-TERVEZET
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
..../2017. (…………..) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 17/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével, a Fejér Megyei
Önkormányzat állásfoglalásával, a Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.14.) önkormányzati
rendelet 64. §. (1) bekezdésének ad) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi,
Összeférhetetlenségi,
Vagyonnyilatkozati
Bizottság
véleményének
figyelembevételével a következőket rendeli el:
1. §.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló 17/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Alaprendelet) 12. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A közszolgáltatási díj meghatározása az ingatlanon keletkezett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége alapján, kéttényezős
módon történik. A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2017……….. napján.
Nagy András Botond
jegyző
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SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.
Tel.: 25/509-560 Fax.: 25/509–571 e–mail: polgarmester@szabadegyhaza.hu

ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. július 03-án tartandó soron következő ülésére

A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése lehetővé
teszi, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el, amelynek időtartama alatt a
Polgármesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók részére a rendes szabadságot
ki kell adni.
232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője -a Kormány
ajánlásának figyelembevételével -a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet
el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre
megállapított alapszabadságának a háromötödét.
Önkormányzatunknál gyakorlat, hogy a képviselő-testület igazgatási szünetet rendel el. Az
igazgatási szünetet munkanapokra kell elrendelni és figyelembe kell venni a 2017. évi
munkaszüneti napok körüli munkarend-változásokat is. Az igazgatási szünet időtartama alatt
az ügyfélfogadás szünetel.
A Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről,
valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15.§-ai tartalmazzák.
13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége
évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a
lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
Szabadegyháza, 2017. június 26.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
A tervezett jogszabály:
A 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
A tervezett jogszabály várható következményei:
A Hivatalban ügyelet kerül megszervezésre az
igazgatási szünet időtartama alatt, ezért az

Társadalmi hatásai:

állampolgárok minimális mértékben érzik meg
a Hivatal zárva tartását.

Gazdasági, költségvetési hatásai:

Nincs

Környezeti következmények:

Nincs

Egészségügyi következmények:

Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Lehetőség ilyen tartalmú rendeletet alkotni

A

jogalkotás

elmaradásának

várható

következményei:
A

jogszabály

személyi,
feltételek:

alkalmazásához

szervezeti,

tárgyi

és

szükséges
pénzügyi

Nincs
A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása
és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…………..) önkormányzati rendelete
a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX törvény 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.14.) önkormányzati rendelet 64. §. (1) bekezdésének ad)
alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Összeférhetetlenségi,
Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének figyelembevételével -figyelemmel a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről
szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13.§-15.§-ban foglaltakra - a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Szabadegyháza Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által
foglalkoztatott valamennyi tisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.
2. §
(1) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a nyári igazgatási
szünet 2017. július 24-től augusztus 04-ig tart. A hivatali szervezet vezetője a nyári igazgatási
szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és
feladatellátását, valamint ügyfélszolgálatot. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban
az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
a. A nyári igazgatási szünetben minden hétfői és szerdai napon 9.00.órától 15.00 óráig
pénteken pedig 9.00 órától 12.00 óráig a Hivatalban ügyintézés ügyelet tarása mellett
valósul meg, a többi napokon a Hivatal zárva tart.
(2) A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében a téli igazgatási
szünet 2017. december 20-tól 2017. december 29-ig tart, mely időszak alatt a Polgármesteri
Hivatal zárva tart, ügyelet működik.
3.§
(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszti.
Szabadegyháza, 2017. július…..
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2017……….. napján.
Nagy András Botond
jegyző

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
JEGYZŐJÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékéről

Előterjesztő: Nagy András Botond – jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület megalkotta az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2013. (IX.23.)
önkormányzati rendeletét az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet alapján. A törvényerejű rendeletben szereplő
felhatalmazás alapján az önkormányzati rendeletünkben szabályoztuk a hivatali helyiségen
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályait, és a fizetendő díjak mértékét.
I.
2014. július 1. napjával hatályba lépett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,
ami egyúttal hatályon kívül is helyezte a hivatkozott törvényerejű rendeletet is. Az
anyakönyvi törvény 96. §-a értelmében:
96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályait,
b) rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Az anyakönyvi törvény 31. § (1) bekezdése értelmében
31. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a
megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület
hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
Ennek értelmében a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó önkormányzati rendeleti
szabályozásra felhatalmazás van, de alkalmazni nem lehet.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében
(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba
lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a
fordítási hiba kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi
szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.
Mindezek alapján, kizárólag új önkormányzati rendelet megalkotásával - a 10/2013.(IX.23.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg - szabályozhatjuk a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése
engedélyezésének szabályait, és a fizetendő díjak mértékét.
II.
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2017. évi célvizsgálata kiterjedt valamennyi településre a
megyénkben és ennek alapján a szabadegyházai anyakönyves rendeletet is ellenőrzés alá
vonták. A Fejér Megyei Kormányhivatal az FE/02/961-1/2017. számon törvényességi
felhívást intézett a Képviselő-testület részére, amely ezen előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ alapján az előterjesztésben kifejtettek a
jogszabály indokolása is.
A rendelet tervezet az előterjesztés 2. melléklete.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
A tervezett jogszabály:
A hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
A tervezett jogszabály várható következményei:

Társadalmi hatásai:

Az anyakönyvi szolgáltatások hivatali időben
és hivatali helyiségben díjmentesek. Hivatali
munkaidőn túl, hivatali helyiségben, valamint
a külső helyszínen tartott esküvőért díjat kell
fizetni.

Gazdasági, költségvetési hatásai:

Csekély

Környezeti következmények:

Nincs

Egészségügyi következmények:

Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Megváltozott a felhatalmazást adó jogszabály

A
jogalkotás
következményei:

Törvényességi felügyeleti eljárás

elmaradásának

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

várható

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása
és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Előzőekre tekintettel a következő határozati javaslattal és rendeletalkotási indítvánnyal élek.
Szabadegyháza, 2017. június 26.
Nagy András Botond s.k.
jegyző

Határozati javaslat
Szabadegyháza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/961-1/2017. számú
törvényességi felhívásának megtárgyalásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/961-1/2017. számú az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló
10/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet tekintetében tett törvényességi felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, ezért haladéktalanul gondoskodik új rendelet
megalkotásáról
Megbízza a polgármestert a döntés közlésére.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő: döntést követően azonnal

TERVEZET
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017(……...) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól, az ezzel összefüggő többletszolgáltatás ellentételezéseként
az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.14.) önkormányzati rendelet 64. §. (1)
bekezdésének ad) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi,
Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati Bizottság véleményének figyelembevételével a
következőket rendeli el:
1. § E rendelet alkalmazásában:
a)

hivatali helyiség: Szabadegyháza Község Önkormányzata által biztosított, az
anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, mely a 2432
Szabadegyháza, Kossuth u. 2. címen levő Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terem helyisége.

b)

hivatali munkaidő: A Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott munkarend.

c)

többletszolgáltatás: a házasságkötésnek az anyakönyvvezető közreműködésével
történő lebonyolítása hivatali helyiségen, vagy hivatali munkaidőn kívül.

2. § Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, házasságkötés hivatali munkaidőn kívül:
a) hétfőtől csütörtökig 16.00 órától 18.00 óráig,
b) pénteki napon 12.00 órától 18.00 óráig,
c) szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig tartható.
3. §

(1) A többletszolgáltatási díj mértéke:
a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén,
általános forgalmi adó nélkül, 10.000 forint,
b) hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén,
általános forgalmi adó nélkül, 15.000 forint
c) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén,
általános forgalmi adó nélkül, 20.000 forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, a házasulandók bármelyikének orvos által igazolt,
közeli halállal fenyegető egészségi állapotának fennállása esetén, a többletszolgáltatási
díjat nem kell megfizetni.

4. §

(1) A többletszolgáltatási díjat, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással
kell megfizetni az önkormányzat számlájára.
(2) Ha a többletszolgáltatási díj az önkormányzat számláján a házasságkötés időpontja
előtti 5. munkanapig nem jelenik meg, a díj befizetését igazoló iratot az
anyakönyvvezetőnek, a házasságkötés időpontját megelőzően be kell mutatni, legalább
a házasságkötés időpontja előtti munkanapon a hivatali munkaidő végéig.
(3) A befizetett többletszolgáltatási díjat vissza kell téríteni a megfizető részére, ha
a) a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul, vagy
b) a házasulandók bármelyike a házasságkötési szándékától eláll és ezen, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, a házasságkötés tervezett
időpontja előtt, legalább 5 munkanappal a jegyzőnek benyújtja.

5. §

(1) Az anyakönyvvezetőt:
a) hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén,
bruttó 10.000 forint,
b) hivatali munkaidőben és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén,
bruttó 15.000 forint,
c) hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén,
bruttó 20.000 forint
díjazás illeti meg.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indult eljárások során kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 10/2013. (IX. 23.)
önkormányzati rendelet.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2017……….. napján.
Nagy András Botond
jegyző

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Bándi Gábor és Bándi-Lelki
Erika 2432 Szabadegyháza Árpád u. 2. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza Árpád u. 2. szám alatt található. A kérelmezők a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelnek, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 828.040. ,-Ft.
A rendelet alapján a javasolt támogatás: 414.020,-Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a
költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bándi Gábor és Bándi-Lelki Erika 2432 Szabadegyháza Árpád u. 2.
szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza Árpád u. 2. szám
alatti ingatlan vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 414.020,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Eperjesi Lászlóné 2432
Szabadegyháza Than Károly lktp. 5 Földszint 1. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a
2432 Szabadegyháza Than Károly lktp. 5 Földszint 1. szám alatt található. A kérelmező a
rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt
összeg: 1.199.730,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás: 599.865,-Ft. A helyi
támogatási rendelet szerint a költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Eperjesi Lászlóné 2432 Szabadegyháza Than Károly lktp. 5. Földszint
1. szám alatti lakos részére a 2432 Szabadegyháza Than Károly lktp.
5. Földszint 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 599.865,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Gódány Zoltán és Gódányné
Majsai Szilvia 2432 Szabadegyháza Fő u. 14. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a
2432 Szabadegyháza Fő u. 14. szám alatt található. A kérelmezők a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelnek, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 840.500. ,-Ft.
A rendelet alapján a javasolt támogatás: 420.250,-Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a
költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gódány Zoltán és Gódányné Majsai Szilvia 2432 Szabadegyháza Fő
u. 14. szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza Fő u. 14.
szám alatti ingatlan vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 420.250,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 22.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Horváth Gábor 2432
Szabadegyháza József A. u. 9. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza József A. u. 9. szám alatt található. A kérelmező a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelel, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 800.100,-Ft. A
rendelet alapján a javasolt támogatás: 400.050,-Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a
költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Horváth Gábor 2432 Szabadegyháza József A. u. 9. alatti lakos
részére a 2432 Szabadegyháza József A. u. 9. szám alatti ingatlan
vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés
támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 400.050,- Ft vissza nem
térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Jakab Mária és
Mester Zoltán 2432 Szabadegyháza Bem Köz 4. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan
a 2432 Szabadegyháza Bem Köz 4. szám alatt található. A kérelmezők a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelnek, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 1.203.375. ,Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a
költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jakab
Mária és Mester Zoltán 2432 Szabadegyháza Bem Köz 4. szám alatti
lakosok részére a 2432 Szabadegyháza Bem Köz 4. szám alatti
ingatlan vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés
támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 600.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Roszkopf Ádámné 2432
Szabadegyháza Ady Endre u. 11. szám alatti lakos. A korszerűsített ingatlan a 2432
Szabadegyháza Szabadság tér 15. szám alatt található. A kérelmező a rendeletben foglalt
feltételeknek megfelel, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg: 1.764.870 ,-Ft.
A rendelet alapján a javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a
költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Roszkopf Ádámné 2432 Szabadegyháza Ady Endre u. 11. szám alatti
lakos részére a 2432 Szabadegyháza Szabadság tér 15. szám alatti
ingatlan vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés
támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. §
(1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 600.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtottak be Sallai Norbert és Sallainé
Rohonczi Gabriella 2432 Szabadegyháza Vörösmarty u. 5. szám alatti lakosok. A
korszerűsített ingatlan a 2432 Szabadegyháza Vörösmarty u. 5. szám alatt található. A
kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, a korszerűsítésre fordított
számlákkal igazolt összeg: 1.198.000,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás: 599.000,Ft. A helyi támogatási rendelet szerint a költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sallai Norbert és Sallainé Rohonczi Gabriella 2432 Szabadegyháza
Vörösmarty u. 5. alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza
Vörösmarty u. 5. szám alatti ingatlan vonatkozásában a lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése
alapján 599.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 23.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Szabadegyháza Község
Polgármestere
Előterjesztés
a képviselő-testület 2017. július 03. napján tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabadegyháza
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
lakásépítés,
energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendeletében támogatást biztosított a lakások energiatakarékos korszerűsítésére a beruházás
50%-a legfeljebb 600 ezer Ft összegben vissza nem térítendő támogatásként.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Török Pál és Németh
Jánosné 2432 Szabadegyháza Széchenyi út 40. szám alatti lakosok. A korszerűsített ingatlan a
2432 Szabadegyháza Széchenyi út 40. szám alatt található. A kérelmezők a rendeletben
foglalt feltételeknek megfelelnek, a korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt összeg:
1.233.000. ,-Ft. A rendelet alapján a javasolt támogatás: 600.000,-Ft. A helyi támogatási
rendelet szerint a költségvetésben biztosított keret rendelkezésre áll.
Kérem a képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a következő határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (VII. …) határozata
energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelem elbírálásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Török Pál és Németh Jánosné 2432 Szabadegyháza Széchenyi út 40.
szám alatti lakosok részére a 2432 Szabadegyháza Széchenyi út 40.
szám alatti ingatlan vonatkozásában a lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013. (XI. 14.) önkormányzati
rendelet 2. § (1) bekezdése, és 6. § (2) bekezdése alapján 600.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására, és a támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Jelentés: 2017. december 31.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Szabadegyháza, 2017. június 21.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

Előterjesztés
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 03-i ülésére.
Tárgy: a dolgozók részére jutalom megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének alakulása alapján a költségvetés lehetővé teszi
jutalom kifizetését az Önkormányzat dolgozóinak. A jutalom a 2017. évi költségvetési
rendeletben a személyi jellegű kiadások között betervezésre került. A mellékelt határozati
javaslatban szereplő kimutatás tartalmazza a bért és a közterheket. A dolgozók anyagi
elismerésére javaslok (időarányosan) átlagosan 1 havi jutalmat megállapítani.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés megvitatni és elfogadni szíveskedjék.
Szabadegyháza, 2017. június 26.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
Határozati javaslat:
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (..…) határozata
a dolgozók részére jutalom megállapításáról
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az intézmények
dolgozóinak jutalom kifizetéséről szóló előterjesztést, és hozzájárul a 2017. évi személyi
kiadások
terhére
bruttó
9.320.374,-Ft
jutalom
és
2.050.482,-Ft
járulékai
mindösszesen: 11.370.856,-Ft. kifizetéséhez.
A Képviselő-testület a kifizetés során az intézmények esetében a következő, keretet állapítja
meg, amelyet az intézmények vezetői saját belátásuk szerint használhatnak fel.
Intézmény/szerv megnevezése
Bruttó keret
Járulék
Össz. költség
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal
2.210.700,-Ft
486.354,-Ft
2.697.054,-Ft
Nagy László Művelődési Ház
87.000,-Ft
19.140,-Ft
Szabadegyháza
Szabadegyházai Kincsem Óvoda és
3.128.960,-Ft
688.371,-Ft
Konyha
Szabadegyháza Község
3.893.714,-Ft
856.617,-Ft
Önkormányzata
Összesen
9.320.374,-Ft 2.050.482,-Ft
Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert a kifizetéssel kapcsolatos
megtételére.
Felelős: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Határidő:
döntést követően azonnal

106.140,-Ft
3.817.331,-Ft
4.750.331,-Ft
11.370.856,-Ft
intézkedések

Előterjesztés
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. július 03-i ülésére.
Tárgy: Polgármester részére jutalom megállapítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati Bizottság figyelemmel kísérte a
polgármester asszony 2017. első félévében végzett munkáját és megállapítható, hogy az
önkormányzat 2017. év első félévében is eredményesen gazdálkodott, hitelfelvételre nem
szorult, az önkormányzati törvényben rögzített feladatait teljesítette. Polgármester asszony
munkájával a település biztos és kiegyensúlyozott működését, az itt élők érdekeit szolgálja.
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése
alapján „a képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján.
A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy
tiszteletdíj hat havi összegét.”
A polgármester illetménye a képviselő-testület 9/2017. (I.30.) határozata alapján: 548.400.Ft . Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 11/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 64.§ (1) bekezdés ae) pontja
alapján a Bizottság tesz javaslatot a polgármester jutalmazására.
Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatát
tárgyalja meg és fogadja el.
Határozati javaslat
Szabadegyháza község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (..…) határozata
a polgármester részére jutalom megállapításáról
Szabadegyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi
Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati Bizottság javaslatára - Egriné Ambrus Andrea
polgármester részére a települése fejlődése, fejlesztése érdekében végzett munkája
elismeréseként 2017.01.01. és 2017.06.30-i időszakra bruttó 548.400.- Ft jutalmat állapít
meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: döntést követően azonnal
Szabadegyháza, 2017. június 27.
Szabó Veronika s.k.
a Pénzügyi, Összeférhetetlenségi,
Vagyonnyilatkozati Bizottság
elnöke

