ELŐTERJESZTÉS
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. március 13. napján tartandó ülésére
Tárgy: az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről
önkormányzati rendelet módosítása

szóló 10/2010. (XII.28.)

Az előterjesztést készítette: Nagy András Botond jegyző
Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Mint azt már a 2018. januári testületi ülésen is említettük, az önkormányzati bérlakások
lakbéreinek megállapítása utoljára 2012. január 1. napi hatállyal került sor.
A Szabadegyházán önkormányzati bérlakásban lakók a következők szerint fizetik a lakbért:
„3.§ (2) A lakbér mértéke a lakás alapterülete és a komfortfokozata után az alábbi:
a)
b)
c)
d)

Összkomfortos lakás esetén:
Komfortos lakás esetén:
Félkomfortos lakás esetén:
Komfortnélküli lakás esetén:

198 Ft/m2/hó
135 Ft/m2/hó
125 Ft/m2/hó
104 Ft/m2/hó”

Álláspontom szerint a 2012. évhez képest 2018-ra igencsak megváltozott a lakásbérleti piac,
amely érinti a bérleti díjakat is. Elnézve a Fejér megyei települések lakásbérleti díjait, az
összkomfortos lakásokra viszonyítva megállapítható, hogy a bérleti díjak nálunk igen
alacsonyak.
Például:
Település
Pusztaszabolcs
Pusztavám
Lajoskomárom
Sárosd

Típus
Összkomfortos
Összkomfortos
Összkomfortos
Összkomfortos

Díj
321 Ft/m2/hó
220 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
454 Ft/m2/hó

Szabadegyháza Község Önkormányzata a következő bérbe adható állapotú lakásokkal
rendelkezik:
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Sorsz.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

Cím
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza
2432
Szabadegyháza

Komfortfokozat

Alapterület m2

István u. 3.

összkomfortos

60

István u. 3.

összkomfortos

60

István u. 3.

összkomfortos

36

István u. 3.

összkomfortos

60

István u. 3.

összkomfortos

60

István u. 3.

összkomfortos

36

István u. 24.

összkomfortos

50

Sárosdi u.3.

összkomfortos

64

Sárosdi u.5.

összkomfortos

100

Gyári u.13.

komfort nélküli

41

Gyári u.13.

komfort nélküli

32

Gyári u.13.

komfort nélküli

24

Gyári u.13.

komfort nélküli

50

Hangyaköz 1/a

összkomfortos

29

Hangyaköz 1/b

összkomfortos

27

Csonka u. 4.

komfort nélküli

60

Kossuth u. 6.

komfort nélküli

64

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat lakásait szociális alapon bérlők a legalacsonyabb
jövedelműek közül kerülnek ki, jellemző, hogy több esetben korábbi kötelezettségeiket sem
tudták teljesíteni, a díjak emelése ezért nem feltétlenül fejti ki hatását.
Szabadegyházán az önkormányzat valamennyi lakását szociális
10/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése alapján.

alapon bérlik, a

Kérem a tisztelt Képviselő-testület döntését az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről
szóló 10/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szabadegyháza, 2018. március 07.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
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A) döntési javaslat
Határozati javaslat:
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú
lakások lakbéréről szóló 10/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelet rendeletben
meghatározott, az önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbérek összegét nem kívánja
megemelni.
B) döntési javaslat
Rendelet-tervezet
Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (III….) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 10/2010. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szabadegyháza Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3.§ (1) alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §.
Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 10/2010. (XII.28.) önkormányzati
rendelet 3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §(2) A lakbér mértéke a lakás alapterülete és a komfortfokozata után az alábbi:
a) Összkomfortos lakás esetén:
350 Ft/m2/hó
b) Komfortos lakás esetén:
250 Ft/m2/hó
c) Félkomfortos lakás esetén:
200 Ft/m2/hó
d) Komfortnélküli lakás esetén:
150 Ft/m2/hó”
2. §.
Ez a rendelet 2018. július 01. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Nagy András Botond
jegyző

Kihirdetve:
Szabadegyháza, 2018. …………
Nagy András Botond
jegyző
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A fentiek alapján az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 10/2010. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról rendelet módosításáról – az előzetes hatásvizsgálat
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi hatásként értékelhető: Az önkormányzati bérlakások bérleti díjának szabályozása
után a bérlők számára kiszámíthatóbb lesz a lakbér mértéke.
1.2. A módosításnak gazdasági hatásával nem számolhatunk.
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása: Kismértékben növeli az
önkormányzat saját bevételeit.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:
Környezeti és egészségügyi következménye nincs.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet végrehajtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására kijelölt ügyintézők
részmunkaidős feladatellátás keretében látják el ezt a munkakört. Ez mindenképpen
többletfeladat, de az ügyek számának előre láthatósága miatt nem igényel plusz munkaerőt.
(16 ügyről van szó)
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés d) pontja lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási
lehetősége van. Mivel ez csupán lehetőség a rendeletalkotás elmaradásának a kormányhivatal
részéről történő törvényességi következménye nincs. Azonban a rendelet alkotás elmaradása
esetén rendezetlenül maradnak a korábban meghatározott kötelezettségek, mulasztások.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Személyi feltételek lsd. 3. pont.
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és
a rendelet tervezetet fogadja el.
Szabadegyháza, 2018. március 07.
Nagy András Botond s.k.
jegyző
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Szabadegyháza
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú
lakások lakbéréről
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és
helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzati lakások lakbéréről a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadegyháza község közigazgatási területén a
képviselő-testület tulajdonában álló lakásokra.
2. § (1) A bérlő a bérbeadó részére havonta köteles a lakásbérleti jog ellenértékét (a
továbbiakban: lakbér) megtéríteni.
(2) A bérlő a lakbért előre, a tárgyhó 15. napjáig tartozik megfizetni a bérbeadó által
megjelölt számlára, az általa meghatározott módon.
3. § (1) A képviselő-testület a tulajdonában álló valamennyi lakását szociális helyzet
alapján adja bérbe.
(2) A lakbér mértéke a lakás alapterülete és a komfortfokozata után az alábbi:
a) Összkomfortos lakás esetén:
190 Ft/m2/hó
b) Komfortos lakás esetén:
130 Ft/m2/hó
c) Félkomfortos lakás esetén:
120 Ft/m2/hó
d) Komfortnélküli lakás esetén:
100 Ft/m2/hó
(3) Komfortfokozat változása esetén a változást követő hó 1. napjától kell alkalmazni a
lakbér új mértékét.
4. § Az önkormányzati lakásokat vételi jog nem terheli, a képviselő-testület azokat
nem kívánja értékesíteni, a komfortnélküli lakások kivételével.
5. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú
14/2009.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

lakások

lakbéréről

Szabadegyháza, 2010. december 27.
Schmitsek József
polgármester
A rendeletet 2010. december 28-án kihirdettem.
Egriné Ambrus Andrea
jegyző

Egriné Ambrus Andrea
jegyző

szóló

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére
(Tervezet)
Pályázati felhívás
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír
ki a helyi civil szervezetek támogatására.
A pályázat célja:
A pályázat a helyi civil szervezetek 2018. április 1. és 2018. december 31. között
megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek működési
költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázók köre:
Szabadegyházán működő civil szervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság)
szabadegyházai székhellyel bejegyzett.
Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök:
a civil szervezetet bemutató kiadványok támogatása,
a civil szervezet pályázati önrészének támogatása,
a civil szervezet működési támogatása
Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:
 a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott vagy
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy
elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
 a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
 a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.
Pályázni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.)
önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti adatlapon lehet.
A pályázathoz csatolni kell a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségről szóló nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 30., 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, az e célra
készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük
benyújtani a Hivatalban, Szabadegyháza Község Polgármesterének/Képviselő-testületének
címezve.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon belül értesül a pályázó. A nyertes
pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a
szerződés aláírását követően kerül sor.

1. számú melléklet
a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázati alapjából történő pénzbeli
támogatás igényléséhez
20__. ÉVRE VONATKOZÓAN
1. A pályázó adatai:
A pályázó neve:
A pályázó címe:
A pályázó adószáma:
A pályázat megvalósításáért felelős személyek adatai:
Név:
Cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
2. A pályázati témakör: (aláhúzással jelölni)





szociális
egészségügyi
sport
közösségteremtő, kulturális

3. A pályázat előzménye:

4. A pályázatban megvalósítandó cél:
Figyelem: Egy pályázati űrlapon csak egy pályázati célra nyújthat be igényt!

5. A pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:
Saját forrás:
Egyéb forrás:
Pályázott összeg:
6. A pályázott összeg részletezése: (költségvetés)

7. Számlatulajdonos adatai:
Név:
Helység, utca, házszám:
Telefon/fax:
A számlavezető pénzforgalmi
jelzőszáma:

8. A pályázathoz csatolandó:
a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló
okirat száma;
b) a civil szervezet hatályos alapszabálya vagy működési egyéb alapdokumentumának a
szervezet vezetője által hitelesített másolata;
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról;
d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nincs;
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott
eljárás ellene nincs folyamatban;
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló
bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell
dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem
áll rendelkezésre, a pályázó köteles 201….. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a
támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül
meghatározásra.
A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak.
A pályázat kelte:
P.H.

A pályázó aláírása

1. NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)


6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ____ pont alapján



8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ____ pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___
Kijelenten, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):

b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő,

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv –
a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és
helyettesei.
c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:




Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény
értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.
d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az érintett tulajdonos, szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álla (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.
e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o
o
o

vezető tisztségviselője
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy
döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem
kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indoklás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv –
a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és
helyettesei.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

Kivonat a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
(2) Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény
által meghatározott regionális fejlesztési ügynökségre, ha a támogatás célja a fejlesztési támogatások elosztása
intézményrendszere működésének támogatása, továbbá olyan támogatás, amelynek előkészítésében,
lebonyolításában a regionális fejlesztési ügynökség nem vesz részt, illetve a támogatással kapcsolatos döntésre
befolyással nem rendelkezik.
(3) A Nemzeti Kulturális Alap bizottsága és kollégiumai által elbírált pályázatok tekintetében az (1)
bekezdés e) pontja nem akadálya annak, hogy olyan egyesület, alapítvány, gazdasági társaság, egyház vagy
szakszervezet pályázzon, amelyben a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
személy, vagy ennek közeli hozzátartozója vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti pályázatról a döntést a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma vagy a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKA tv.) 2. §-ának (6) bekezdése szerint a
bizottság hozná, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely körülmény fennállása az érintett
kollégiumi vagy bizottsági tag NKA tv. 2/A. § (5) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségét alapozza
meg.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül alapítványnak a külön törvény alapján
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítvány.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt
következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő
közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

2. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez

Útmutató
A támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló
elkészítéséhez

A költségvetésből nyújtott támogatásokról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló követelményei:
1. A szerződésben rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, melynek
összhangban kell lennie, a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap,
programleírás, részletes költségvetés).
2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:
a) rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél
- pontos leírását, időpontját, helyszínét,
- résztvevők számát,
- az együttműködő szervezetek listáját.
b) hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikkek, stb.)
3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:
a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok hitelesített másolata (számla,
számviteli bizonylat). A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá
kell vezetni, hogy „………………………………. Ft …………………………………. Önkormányzattal kötött
……………. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”, majd el kell látni a képviselő
aláírásával és dátummal. Ezt követően kell a hitelesített másolatot elkészíteni.
b) kizárólag a támogatott nevére és címére kiállított számla nyújtható be,
c) teljesítést igazoló bizonylatok (bankkivonat, kiadási pénztárbizonylat, teljesítést igazoló
jegyzőkönyv, stb.) hitelesített másolata
d) a 3. számú melléklet szerinti, kitöltött bizonylatösszesítő formanyomtatvány csatolása
e) utazás, táborozás, kiosztásra beszerzett ruházat vagy ajándéktárgyak esetén azokról utaslista,
szálláslista, átvételi névjegyzék csatolása szükséges.
f) amennyiben üzemanyag kerül beszerzésre, annak elszámolását menetlevéllel vagy
gépüzemnaplóval kell igazolni.
g) csatolni kell a támogatott év pénzügyi jellegű bemutatását, melyből kitűnik a támogatott
szervezet éves bevétele forrástípusonként, valamint a kiadások működés és projektenkénti
bontásban.

3. melléklet 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez
Bizonylatösszesítő
Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
kiállításának kelte

Bizonylat
kiállítója

Bizonylat
tartalma

Bizonylat
bruttó végösszege

Kelt ……………………., 20….év …………….. hó …. nap

…………………………………..
a szervezet képviselője

4. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés
amely létrejött
egyrészről a ……………………Önkormányzat, képviselője …………………….. polgármester (címe,
……………………..), mint támogató (a továbbiakban: Támogató),
másrészről
Szervezet neve: ……………………….…………….., mint Támogatott (a továbbiakban:
Támogatott)
Székhely: ………………………………………………………………………………….
Levelezési cím: …………………………………………………………………………...
Adószám: …………………………………………………………………………………
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás átutalásra kerül: ……………………….
A pályázatért felelős, aláírásra jogosult személy neve: …………………………………..
Támogató és Támogatott (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a…………………………… Önkormányzat Képviselőtestülete által az önkormányzat
államháztartáson kívülre nyújtott 20….. évi önkormányzati támogatásról szóló felhívására beadott
pályázata alapján, a(z) ………../20…… (….…..) Képviselőtestületi határozatban rögzített döntése szerint
a Támogatott pályázati célja megvalósításához …………….. ,- Ft, azaz ……………………..…. forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére. A támogatott időszakban fel nem
használt támogatási összeget legkésőbb az elszámolási határidőig vissza kell fizetni az Önkormányzat
bankszámlájára.
2. A nyújtott támogatás az alábbiakra használható fel:………………………...………………..
3. A pályázati kiírás és a Támogatott ……..…… ügyiratszámon iktatott adatlapja a jelen támogatási
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
4. A kifizetés átutalással történik a Támogatott jelen Támogatási szerződésben rögzített pénzforgalmi
számlaszámára a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.
5. Támogatott kijelenti, hogy az adott célra benyújtott, pályázati adatlapon igényelt támogatásnak
megfelelően számol el 201… január 15-ig.
6. Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz
eleget, vagy nem megfelelően számol el, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3
évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.




A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott
amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől
eltérő célra fordította, 3 évig
 amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem
haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig
 amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől
eltérő célra fordította, 1 évig a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati
támogatásban.
7. Támogatott kijelenti, hogy az adatlapon rögzített adatok esetleges változásáról a változás beálltát
követő 5 munkanapon belül a pályázat kiíróját írásban értesíti.
8. A Támogatott az elnyert támogatás felhasználásáról hiteles számlamásolatokkal és jelen
Támogatási szerződés mellékletét képező pénzügyi és szakmai elszámolót köteles készíteni 20…
év…………… hónap …….. napjáig. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy „…….. Ft
………………………… Önkormányzattal kötött …. számú támogatási szerződés terhére elszámolva.”
szövegrészt, valamint a szakmai teljesítés igazolása történjen meg.
9. Jelen támogatási szerződés hatályba lépésének napja megegyezik Szerződő Felek közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával.
10. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás összege vonatkozásában
megtévesztette, ill. tévedésbe ejtette a támogatás adóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett
részét köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére
a Ptk. 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamattal terhelten visszafizetni.
11. A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat értelmezték,
és a Támogatási Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

……………………….

………………………….

Támogatott

Támogató

Kelt: ………………………….., 20…év...hónap…napján

5. melléklet a 4/2015. (IV.01.) önkormányzati rendelethez
Nevesítetten működési költségként kell a pályázat során figyelembe venni:






bejelentett alkalmazottak bére és közterhei, cafetéria és egyéb juttatásai, illetve
szerződéssel igazolt megbízási díjak,
fenntartott iroda költségei (író- és irodaszer, fénymásolás, IT és
telefonköltségek), valamint ennek rezsiköltségei, ide köthető bérleti díjak,
telephelyek tételesen kimutatható közüzemi és fenntartási költségei,
saját tulajdonú eszközállomány fenntartási és karbantartási költségei,
értékcsökkenési leírása,
azon utazási és kiküldetési díjak és költségek, melyek nem egyéb projektekhez
vagy támogatási célhoz köthetőek.

Nem számolhatóak el működési költségként a következők:




felhalmozási, beruházási és felújítási költségek,
projekt jellegűen pályázható egyéb célokhoz köthető kiadások (pl. pályázatban
külön célként nevesített utazás vagy tábor költségei),
más pályázathoz igényelt saját önerő önkormányzati biztosítása.

Előterjesztés Szabadegyháza Község Önkormányzata
2018. március 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésére
a 2018. évi közbeszerzési tervéről
1. előterjesztést készítő személy neve: Nagy András Botond
2. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  1. melléklet - határozati javaslat
 2. melléklet - határozati javaslat 1. melléklete
3. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
4. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség
5. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény
 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint
Szabadegyháza Község Önkormányzata mint ajánlatkérő, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig
meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az
ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően
szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,
megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési
tervét megküldeni.
A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat a költségvetési
törvényben kell meghatározni évente. Ennek megfelelően a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (Költségvetési tv.) 71-72. §-a tartalmazza a 2018.
január 1-jétől 2018. december 31-ig irányadó nemzeti és az uniós közbeszerzési
értékhatárokat.

„71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”
Szabadegyháza Község Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervének
tervezetét a mellékelt táblázat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!
Szabadegyháza, 2018. március 07.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
1. melléklet
HATÁROZATI JAVASLAT:
Tárgy: Szabadegyháza Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabadegyháza Község
Önkormányzata 2018. évi összesített közbeszerzési tervét jelen határozat 1. melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2018. év
Felelős: Polgármester

2. melléklet
Szabadegyháza Község Önkormányzata
2018. évi összesített közbeszerzési terve
1. sz. melléklet a ............... sz. határozathoz
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV kód

István utcában
járda,
vízelvezetés
építése
Általános
Iskola
energetikai
felújítása

45233120-6
Közút építése
Épület
korszerűsítése

2.
Becsült
költség
(nettó Ft)

Tervezett
eljárás
a 2015. évi
CXLIII
törvény
alapján

Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

I. Építési beruházás
……………….

115. §

2018. II. n.év

………………

115. §

2018. II. n.év

II. Árubeszerzés
nincs adat
III. Szolgáltatás megrendelése
nincs adat

Tárgy: Óvodai beiratkozás
Előterjesztő: Egriné Ambrus Andrea polgármester
Készítette: Nagy András Botond jegyző
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. március 13-i ülésre
Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.3 1.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1)
bekezdése értelmében az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között
kerül sor.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő
eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt
vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy hirdetmény közzétételét
kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben
szokásos módon.
Az EMMI rendelet 20. § (1/a) bekezdése értelmében a fenntartói hirdetmény tartalmazza:
a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a
nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
i) a jogorvoslati eljárás szabályait.
A 2018/2019-es nevelési évben a beiratkozások javasolt időpontja Szabadegyháza Község
Önkormányzat Kincsem Óvodájában: 2018.04.24-25-26-án 9.00-16.00 óráig
Az EMMI rendelet 20. § (2) és (2a) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
(2) A szülő - a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek,
továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre
jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a
fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre

kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
(2a) Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező
óvodai
nevelésben
való
részvétel
alól,
az
óvodai
beiratkozásra
az (1)
bekezdésben meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen ... lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatot:
Szabadegyháza, 2018. március 07.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester
Határozati javaslat:

Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadegyházai Kincsem Óvoda
intézménybe történő 2018/2019-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé:

ÓVODAI BEIRÁTKOZÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan:
2018. április 24. (kedd) 09.00 órától 16.00 óráig,
2018. április 25. (szerda) 09.00 órától 16.00 óráig.
2018. április 26. (csütörtök) 09.00 órától 16.00 óráig.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ kártyája, orvosi igazolás, a
gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, a szülő személyi
igazolványa, a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. (1) bekezdése alapján:
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.”
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül
betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja
az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét
teljesítetni tudja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) szerint:
„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik
életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett (5 éves) gyermeket a fent idézett jogszabály szerint az
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247, a) pontja alapján szabálysértést
követ el.
Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy Szabadegyháza községben integrált óvodai nevelés
sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító okirat szerint az önkormányzati
fenntartású óvodában folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben
foglaltak alapján.
Az óvoda felvételi körzete Szabadegyháza Község, Seregélyes Nagyközség, Sárosd
Nagyközség közigazgatási területe.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
A beiratkozás helye:
Szabadegyházai Kincsem Óvoda, 2432 Szabadegyháza József Attila utca 1.
A Képviselő-testület felhatalmazza Lászlóné Jóvári Lia Intézményvezetőt, hogy a
hirdetmények közzétételéről intézkedjen.
Felelős: Lászlóné Jóvári Lia Intézményvezető
Határidő: intézkedésre azonnal

Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha
2432 Szabadegyháza, József Attila u. 1.
Tel.:06/25/478-608, Mobil: 06/30/659-81-29
e-mail: szabadegyhazaovoda@invitel.hu

Tárgy: óvodai beíratás

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!

Az óvodai beíratást a törvény az adott nevelési év előtti április 20 - május 20-ig írja elő.
A 2018/ 2019-es nevelési évre a beiratkozást

a Szabadegyházai Kincsem Óvoda és konyha

intézményében 2018.04.24-25-26-án 9.00-16.00 óráig tartanánk.
Kérem, hogy a soron következő testületi ülésen egy napirendi pontként tárgyalják meg az óvodai
beíratás ügyét.

Köszönettel és tisztelettel:
Lászlóné Jóvári Lia óvodaigazgató s.k.

Szabadegyháza, 2018. 03.05.
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Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására
Tisztelt Képviselő-testület!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1)
bekezdése alapján „A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők
általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik
napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.”
A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. A
Ve. 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen állandó lakóhellyel
rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja. A választási
bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként
indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar
állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági
elnök, a háznagy, képviselő (ideértve a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik
választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati
jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok
választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölőszervezet
tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási
szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén
hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkalmazott
kivételével, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott
tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság
alakuló üléséig tart.
A Szavazatszámláló Bizottságok leendő tagjaival egyeztettem, vállalják megbízatásukat.
Munkatársaink többsége több választásban szerzett gyakorlattal rendelkezik. A
megválasztott tagok maguk közül választják az elnököt.
Sorsz:
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Név:
Rittler Gábor Győző
Nochta Tamásné
Erdélyi Mihályné
Rátkai Tamás
Szabóné Somogyi Zsuzsa
Göblyös Péterné
Tóthné Stefán Éva
Hollósi Anikó
Molnárné Gyöpös Csilla
Omischl Erika

Cím:
2432 Szabadegyháza Mátyás király út 1/C
2432 Szabadegyháza József Attila utca 17/A
2432 Szabadegyháza Kossuth u. 17.
2432 Szabadegyháza Vörösmarty Mihály u. 18.
2432 Szabadegyháza Than K. u. 2/1
2432 Szabadegyháza Géza utca 9.
2432 Szabadegyháza Gyári u. 12.
2432 Szabadegyháza Than K.u. 2/1
2432 Szabadegyháza Arany János utca 1.
2432 Szabadegyháza István utca 65.

Kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Szabadegyháza, 2018. március 07.
Nagy András Botond s.k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
Szabadegyháza község Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (III. …) határozata
A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, valamint 25. §-ában biztosított jogkörében
eljárva, Szabadegyháza község területén működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
póttagjainak az alábbi szabadegyházai választópolgárokat választja meg:
Titulus:
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Név:
Rittler Gábor Győző
Nochta Tamásné
Erdélyi Mihályné
Rátkai Tamás
Szabóné Somogyi Zsuzsa
Göblyös Péterné
Tóthné Stefán Éva
Hollósi Anikó
Molnárné Gyöpös Csilla
Omischl Erika

Cím:
2432 Szabadegyháza Mátyás Király út 1/C
2432 Szabadegyháza József Attila utca 17/A
2432 Szabadegyháza Kossuth u. 17.
2432 Szabadegyháza Vörösmarty Mihály u. 18.
2432 Szabadegyháza Than K.u. 2/1
2432 Szabadegyháza Géza utca 9.
2432 Szabadegyháza Gyári u. 12.
2432 Szabadegyháza Than K.u. 2/1
2432 Szabadegyháza Arany János utca 1.
2432 Szabadegyháza István utca 65.

