JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka, Dr. Szendrei
Attiláné, Kerecsényi Zsuzsanna, Lagler István, Bercsényi Miklós képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek

Bercsényi Miklós

javasolja Dr. Koncz László

képviselőt,

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért a javasolt személyekkel

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

Lovasberény

Község

jegyzőkönyv vezetőnek

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Önkormányzata
Dr. Koncz László

Képviselő-testülete

nyílt

ülésén

jegyzőt~ jegyzőkönyv hitelesítőnek

Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre
venni az alábbiakat:
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független könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
sportegyesület 201 7. évi támogatásának elszámolása

házi fogo1vos rendelési idejének változása
gyámügyi beszámoló elfogadása,
óvoda alapító okiratának módosítása
Lujza majori ingatlan megosztás tervezete

Szili Miklós polgármester elmondja, hogy zárt ülés megtartására nem kerül sor, mert az

érintett írásban jelezte, hogy betegség miatt nem tud eljönni az ülésre.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki elfogadja az ismertetett és

kibővített

napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze.

A

Képviselő·testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat

fogadta el:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
nyilt ülés napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018.május 31.-i nyílt
ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Kastélypark látogató központtá alakítása

2. Zárszámadási rendelet elfogadása
3. Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
4. Lovasberényi TE 2017. évi támogatásának elszámolása

5. Ingatlan vásárlás (Zrínyi u. 323 hrsz.) megtárgyalása
6.

Tűzoltó

Egyesület támogatási kérelme

7. Változtatási tilalom elrendelése (Tsz sertéstelep)
8. Sebességkorlátozó tábla kihelyezése (Váci u.)
9. Sportcsarnok igénybe vétele kézilabdatábor lebonyolításához
10. Kérelem IFA mérséklésére
11. Római Katolikus templom díszkivilágítása közvilágítási hálózatból
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12. 257 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
13. 3511/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálása
14. Óvoda nyílászáró gyártására érkezett ajánlatok elbírálása
15. Házi fogorvos rendelési idejének változása
16. 2017. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló

elfogadása
17. Óvoda alapító okirat módosítása

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

azonnal

1. Kastélypark látogató központtá alakítása
/ a hasznosítási koncepciót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent Solymár Attila urat, a

Budapesti

Erdőgazdaság

részéről.

Felkéri

ismertesse

a kastélypark hasznosítási

koncepcióját.

Solymár Attila: Megköszöni a meghívást, elmondja, hogy korábban a fe1csúti arborétum
vezetője

volt,

így határozottan tudja

állítani,

hogy

a

lovasberényi

kastélypark

elhelyezkedésében adottságában vetekszik, söt többet is tudna nyújtani, mint a felcsúti

arborétum. A benyújtott írásos
illetve az

első

is látszik, milyen beruházások szükségesek,

három év fenntartási, finanszírozási költségeit a feleknek arányosan közösen

kell viselniük. Jó marketinggel
üzemeltethető

tervezettből

később

már a bevételekből fenntartható, sőt nyereséggel

a kastélypark.

Szili Miklós polgármester: Úgy véli a park kialakítása akkor válhat igazán rentábilissá, ha

más turisztikai beruházások is megvalósulnának, mint például a

kisvasűt,

vagy a bicikliút

kiépítése. Erről jelenleg nincs információ, hogy tervbe van e véve a kormányzat részéről.
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Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Úgy véli a terület országgyűlési
képviselőjéhez

és konnánybiztosához Tessely úrhoz kellene fordulni egyrészt a polgármester

úr által is említett fejlesztési

elképzelésekről,

illetve támogatást kémi a kastélypark tervezett

kialakításához.

A testület egyetért a javaslattal
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az országgyűlési képviselőhöz fog fordulni,

egyeztetni a fejlesztési

elképzelésekről

és az esetleges támogatásról. Megköszöni Solymár

úrnak az ülésen való részvételt, azzal, hogy a megbeszélés eredményéről tájékoztatni fogja.

2.

Zárszámadási rendelet elfogadása

/ az előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/
Szili Miklós polgármester: Felkéri Dr. Szendrei Attilánét a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság
elnökét ismertesse a zárszámadási rendeletet.

Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Az

előterjesztéssel egyezően

részletesen ismerteti a

zárszámadási rendeletet. A Gazdasági, Pénzügyi Bizottság a rendeletet elfogadásra ajánlja.

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy tekintettel a május 31.-ei

határidőre

a rendelet az

elfogadást követően a mai napon 18,30-kor kerül kihirdetésre.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki a beterjesztett zárszámadási rendelet
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
4/2018.(V.31.) számú

Rendelete
/ a rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 3.sz melléklete tartalmazza/
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3. Független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
/ a jelentést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismerteti a független könyvvizsgálói jelentést, amely
megállapítja, hogy az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az

önkormányzat és intézményei 2017.december 31.-én fennál 16 vagyoni és pénzügyi
helyzetéről.

Javasolja a jelentés elfogadását.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért és elfogadja a független
könyvvizsgálói jelentést, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület nyílt

szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
66/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a

független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azolUlal

4. Lovasberényi TE 2017. évi támogatásának elszámolása
/a javaslatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/
Dr. Szendrei Attiláné bizottsági elnök: Elmondja, hogy a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság az

elszámolást megvizsgálta, azt rendben találta ezért elfogadásra ajánlja.
Szili Miklós polgármester: szavazásra teszi fel, aki a Lovasberényi TE 2017. évi
támogatásának elszámolását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
67/2018.(V.31.) számú
HATÁROZATA
Lovasberényi Testedzők Egyesülete 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete megtekintette a
Lovasberényi

Testedzők

Egyesülete 2017. évi önkormányzati támogatás

elszámolását, és úgy dönt, hogy az elszámolást jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

5. Ingatlan vásárlás (Zrínyi u. 323 hrsz.) megtárgyalása

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a 323 hrsz-ú ingatlan egy kis része bele lóg
az utcafrontba. Az egységes utcafront kialakítása miatt ezt a kis betürernkedést kellene
megvásárolni az önkormányzatnak. Az értéke nem nagy, de pontos értékbecslést készíttet

róla.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a Zrínyi utca 323
hrsz-ú ingatlan utcafrontra

eső

részéről,

amely megvásárlásra kerülne forgalmi

értékbecslés készüljön, kézfelemeléssel szavazzon.

7
A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2018.(V.31.) számú
HATÁROZATA
Lovasberény, Zrínyi u. 323 helyrajzi számú ingatlanrész forgalmi
értékbecsléséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
forgalmi értékbecslést készíttet a Lovasberény, Zrínyi u. 323 helyrajzi számú
ingatlanrészröl. Az értékbecslést követően dönt az ingatlanrész megvételéről.
Fel.kéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

6.

Tűzoltó

azonnal

Egyesület támogatási kérelme

I a kérelmet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az Egyesület 400.000,- Ft összeget kér a 140
éve megalakulásának megünneplésére, illetve további 500.000,- Ft-ot működési kiadások
fedezésére.

Dr. Koncz László jegyző: Megjegyzi az egyesület állami támogatást is kapott, 800.000,Ft-ot eszközbeszerzésre, 300.000,- Ft-ot működési támogatásra.
Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Javasolja, hogy az évfordulós ünnepség
lebonyolítására kapjon támogatást az egyesület.

A testület egyetért a javaslattal.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a
Egyesület 400.000,- Ft

összegű

kézfelemeléssel szavazzon.

Tűzoltó

támogatást kapjon az évfordulós ünnep lebonyolítására,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
69/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Cziráky Béla Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalakulásának 140 éves
évfordulós ünnepségének támogatásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Cziráky Béla Önkéntes Tűzoltó Egyesület 140 éves megalakulása ünnepi
rendezvényének megtartását 400.000,- Ft összeggel támogatja a költségvetés
tartaléka terhére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

7. Változtatási tilalom elrendelése (Tsz sertéstelep)
/ az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ismertetve az előterjesztést javasolja, hogy a Rendezési Terv
elkészültéig, de maximum három évre a testület változtatási tilalmat rendeljen el a

0186/l , 0186/2, 0188/11 , 0188/12 hrsz-ú ingatlanokra. Ez nem jelenti a jelenlegi
tevékenység végzésének tilalmát. Viszont a sertéstelepet átalakítani csak a Rendezési
Tervben szabályozott körülmények között lehessen.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett változtatási
tilalom elrendeléséről szóló rendelettel, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
5/2018.(Vl.14.) számú

rendelete
/a rendelet szövegezését a jegyzőkönyv 8.sz.rneHéklete tartalmazza/

8. Sebességkorlátozó tábla kihelyezése

/a kérelmet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazz.a/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Váci utcai lakosok kérelmet nyújtottak be
egy sebességkorlátozó tábla kihelyezése iránt. A kérelem azonban hiányos, ugyanis nincs
rajta semmilyen aláírás, ezért javasolja a döntés elnapolását, amíg a kérelem formailag is
megfelelő

lesz.

A testület egyetért a polgármesterrel.

9. Sportcsarnok igénybe vétele kézilabdatábor lebonyolításához iránti kérelem
/a kérelmet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a kézilabdatábor idén is megrendezésre
kerül, ahol 30 lovasberényi gyermek is fog sportolni. Javasolja, hogy ágy, mint tavaly
térítésmentesen biztosítsa az önkormányzat a csarnok használatát j úlius 2 -től , j úlius 6-ig.

A testület egyetért a polgármesterrel.

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

önkormányzat

térítésmentesen

kézfelemeléssel szavazzon.

biztosítja a

kézilabdatábor

lebonyolításához,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
70/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Gyermek kézilabda tábor támogatásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2018.07.02.-től ,

2018.07.06.-ig tartó gyermek kézilabda tábor

résztvevőinek

térítésmentesen biztosítja a sportcsarnok használatát.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

10. Kérelem IFA mérséklésére

la kérelmet a jegyzőkönyv 11. számú meJléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a szálláshely szolgáltatóktól érkezett
kérelem az idegenforgalmi adó csökkentésére. Jelenleg 400 Ft/fü/éjszaka az adó mértéke
ezt kérik 200,- Ft-ra csökkenteni.

Dr. Koncz László jegyző: Ismerteti a tavalyi idegenforgalmi adóbevételt. Úgy véli ebben
az évben nem kellene változtatni a mértékén.

A testület egyetért a

jegyzővel.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az
idegenforgalmi adó mértékén ebben az évben nem változtat az önkormányzat,
kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
71/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Az idegenforgalmi adó mértékének felülvmgálatáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó
mértékét felülvizsgálva úgy dönt, hogy a megállapított idegenforgalmi adó

mértékén nem kíván változtami.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

11. Római Katolikus templom díszkivilágítása közvilágítási hálózatból
/a kérelmet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a katolikus templom felújítása során

díszvilágítás lenne kialakítva. Az egyház kérése, hogy a díszkivilágítás a közvilágítási
hálózathoz kapcsolódjon, ami számukra nagy segítség lenne. Ez a közvilágítási díjban
plusz költséget, kb 2-3 ezer forint/hó összeget jelent. A lámpatestek Ön.kormányzati
tulajdonba adása megtörténik a kivitelezés befejezését

követően.

Az öt év

kivitelezői

jótállási garancia eltelte után a lámpatestek karbantartására szerződést kell kötni az E-onnal. Maga részéről támogatja az egyház kérését.

Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester: Ö 1s támogatja a díszkivilágítás
kiépítését, illetve a közvilágítási hálózathoz való csatlakozását.

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

templom

díszkivilágítása

kézfelemeléssel szavazzon.

a

közvilágítási

hálózathoz

csatlakozzon,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
72/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Római katolikus templom díszkivilágítása közvilágítási hálózatról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Római Katolikus Templom díszkivilágítása a közvilágítási hálózatról történjen,
melynek fogyasztási költségei a közvilágítási díjból kerül kifizetésre.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő :

folyamatos

12. 257 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
/a kéreJmet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy a Református Egyházközség, mint az
á1talános iskola fenntartója a 257 lusz-ú ingatlanon óvodai fejlesztést kíván
megvalósítani, ezért kéri a terület kiemelt fejlesztési területté nyiJvánítását. Maga részéről
egyetért a fejlesztési céllal, ezért javasolja a terület kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítását,

amelyet

tárgyalásos

eljárásban

a

Fehér

Vártervezö

Kft (8000

Székesfehérvár, Rába u. 22.), fog lefolytatni, s a tervezés költségét pedig a Református
Egyházközség viselné.

A testület egyetért a 257 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a 257 hrsz-ú ingatlan kiemelt
fej lesztési területté nyilvánításával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról és településrendezési eszközök
módosításáról

1.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Református
Egyházközségnek a 257 helyrajzi számú ingatlanon tervezett óvoda
fejlesztési tervét megismerte, azt támogatja, ezért a Lovasberény 257
helyrajzi számú ingatlant, mint a beruházással érintett területet kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja.

2.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök módosítását az önkonnányzat által kiemelt fejlesztési területre
tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében lefolytatja.
3.
Lovasberény

Község

feladatokkal a Fehér

Önkormányzata

Vártervező

Képviselő-testülete

a

tervezési

Kft ( 8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.)

bízza meg.

4.

A tervezés díjának finanszírozója a Református Egyházközség.
5.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a településrendezési szerződéseket előkészítse és azokat
az önkormányzat nevében aláírja.

Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

2018. április 20.
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13. A 3511/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbírálása
/az ajánlatot ajegyzökönyv 14. számú melléklete tartahnazza/

Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az eladásra meghirdetett 351112 hrsz-ú
ingatlanra egy ajánlat érkezett 600.000,- Ft

összegű

vételárral. Javasolja az ingatlan

eladását az ajánlattevő részére.

A testület egyetért a polgármester javaslatával.

Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a 3511 /2 hrsz-ú ingatlan
600.000,- Ft vételáron történő értékesítésével, kézfolemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
74/2018. (V.31.) számú

HATÁROZATA
A 3511/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sinka
Anikó (8093 Lovasberény, KákavöJgy

dűlő

3511/l hrsz.) 600.000,- Ft

vételi ajánlatát fogadja el az ön.kormányzat tulajdonában

lévő

összegű

3511/2 helyrajzi

számú zártkerti ingatlan megvételére.
Felkéri a polgánnestert az adásvételi
intézkedések megtételére és az adásvételi

Felelős:

szerződés

szerződés

megkötéséhez szükséges

megkötésére.

Szili Miklós polgármester,

Határidő:

azonnal

14.ÓVoda nyílászáró gyártására érkezett ajánlatok elbírálása
Szili Miklós polgármester: Elmondja, hogy az ajánlattételi felhívást hét
vállalkozásnak küldte meg, sajnos csak egy ajánlat érkezett. Mivel jelen esetben

15
legalább három érvényes ajánlatnak kellene lennie, ezért az ajánlattételi felhívás
eredménytelenül zárult. Ez azt jelenti ismét ajánlattételi felhívást kell kiadni.

A testület tudomásul veszi a polgármester tájékoztatóját.

15.Házi fogorvos rendelési idejének változása
/a kérehnet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza/

Szili Miklós polgármester: Ehnondj~ hogy a házi fogorvos írásban jelezte, hogy a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a fogászati körzet lakosságszámáénak
csökkenése miatt szükségesnek tartja a rendelési időt 29,5 óráról 28,5 órára
csökkenteni. Mellékelte a módosult rendelési időt. Úgy véli ez ellen nem tud tenni
semmit a testület, ezért javasolja elfogadását.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel , aki a módosított, csökkentett
fogorvosi rendelési időt elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
75/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
Fogorvosi alapellátás rendelési idejének módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a házi fogorvos
kérelmét megvitatva úgy dönt, hogy a fogorvosi rendelési időt az alábbiak. szerint
módosítja:
hétfő:

13:00- 20:00 óra

kedd: 8:00-12:30 óra
szerda: 13:00-20:00 óra
csütörtök: 8:00-13:00 óra
péntek: 08:00-13:00 óra

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

16
16. 2017. évi gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámoló elfogadása

la beszámolót a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Ismerteti a beterjesztett beszámolót a 2017. évben
végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Javasolja elfogadását.

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

A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:

Lovasberény Kö7$ég Önkormányzata Képviselő-testülete
76/2018.(V.31.) számú

HATÁROZATA
A 2017. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évben végzett
gyámügyi és gyennekvédelmi feladatokról szóló beszámolót jóváhagyólag
elfogadja

Felelős:

Szili Miklós polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

azonnal

17. Óvoda Alapító Okirat módosítása
/a módosítást a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Az óvodavezető jelezte, hogy az alapító okiratot
módosítani kellene, egyrészről az alapító okirat 4.3. pontjának 3. mondata törlésre
kerül, továbbá az alapító okirat 6.2. pontjában meghatározott gyermeklétszám is
módosulna, a 110 maximális létszámról 89 létszámra csökkenne. A benyújtott
módosító okirat ezeket a változásokat tartalmazza. Javasolja a módosítás
elfogadását.
Szili Miklós polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az alapító okirat
javasolt módosításával kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület

7712018.(V.31.) számú
HATÁROZATA
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha Alapító Okiratának
módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és a 8/A § (2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011 (XII.
31.) Kormányrendelet 5.§ (1) és (4) bekezdése alapján a Lovasberényi Csicsergő
Óvoda és Konyha alapító okiratát a határozat 1. melJéklete szerinti tartalommal
módosítja és azt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes
szerkezetben adja ki.
A

Képviselő-testület

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító

okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

megküldéséről

a Magyar

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére.

Felelős:

Szili Miklós polgánnester

Határidő:

2018. július 15.

Szili Miklós polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.

.{l. ... .~r'. lh
. Koncz Lásiló
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2018. május 31.-én, csütörtök 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehlvom.

Napirendi pontok:
1.

Zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó:

2.

Ingatlan vásárlás ( Zrínyi u. 323 hrsz.) megtárgyalása
Előadó:

3.

Szili Miklós polgármester

Kérelem IFA mérséklésére
Előadó:

9.

Szili Miklós polgármester

Sportcsarnok igénybe vétele kézilabdatábor lebonyolításához
Előadó:

8.

Szili Miklós polgármester

Sebességkor1átozó tábla kihelyezése (Váci utca)
Előadó :

7.

Szili Miklós polgármester

Kastélypark látogatóközponttá alakításának megtárgyalása
Előadó:

6.

Szili Miklós polgármester

Tsz. sertéstelep változtatási tilalom elrendelése
Előadó:

5.

Szili Miklós polgármester

Tüzoltó Egyesület kérelme
Bőadó:

4.

Szili Miklós polgármester

Szili Miklós polgármester

Római Katolikus templom díszkivilágítása közvilágítási hálózatból
Előadó: Szili

Miklós polgármester

10. 257 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó:

Szili Miklós polgármester

8093 Lovasbel'ény, Kossuth L u. 62. Teli1ax:(22)456-024 ;
szili.miklos@lovasbereny.dalatrans.hu
www.lovasbereny.hu

11. 3511/2 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatok elbirálása

Elöadó: Szili Miklós polgármester
12. Óvoda nyílászáró gyártására érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó:

Szili Miklós polgánnester

Zárt Ülés

1. Lovasberényi lakos személyi ügye és panaszának megtárgyalása

Lovasberény, 2018. május 25.

Szili Miklós sk.
polgármester

8093 Lovasbe!éoy, Kossuth L. u. 62. Tellfax.:(22)456-024 ,
szili.miklos@lovasbereny.da!a!@ns.hu
www.lovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Ön.kormányzata Képviselő-testületének 2018. május
31.-án 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Szili Miklós polgármester
Farkasné Szoboszlai Aranka

Lagler István

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
képviselő

Dr. Varga László

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

képviselő

Dr. Koncz László jegyző

~~~·· · · · · · · · · ·

képviselő -~~L................... .

képviselő

Bercsényi Miklós
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A lovasberényi Cziráky - kastély kertjének hasznosítási
koncepciója

1. Tulajdonviszonyok
2. Fejlesztési tervek
3. Kerthasmosítási koncepció

1. Tulajdonviszonyok

Az ingatlan nyilyántartás szerint a kastélykertnek két tulajdonosa és három kezelője van. A
lovasberény 1011/2 hrsz a Magyar Állam tulajdonában van és többszöri váltást követően,
jelenleg az MNV Zrt. a vagyonkezelője.
A lovasberény 0182 brsz a Lovasberényi Önkormányzat tulajdona.

A Lovasberény 0178/6 hrsz. a Magyar Állam tulajdona, a Honvédelmi Minisztérium a
vagyonkezelöje és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. a kezelője.
A kastélypark teljes területe 42,5 ha.
A kastély és a hozzá tartozó park műemléki oltalom alatt áll. Múemléki törzsszáma: 1716

Ingatlan
nyilvántartási adat
(Hrsz.)

Ingatlan
kiterjedése
(ha)

Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

0178/6

29,446

MNV.Zrt.

1011/2

5,1

Lovasberényi önkormányzat

0182

8,02

Tulajdonos I

Kezelő

Jelen összefoglaló anyag célja, hogy a kastélykertben rejlő turisztikai, rekreációs potenciálra
rávilágítson és a jövőben a 0182 és a 0178/6 hrsz-eket egységes koncepció és szabályozás
mentén üzemeltessék a tulajdonosok/kezelők.

2. Fejlesztési tervek
Az elmúlt évtizedben az emberek rekreációs igénye jelentős mértékben növekedett. A fokozódó
igény kielégítése újabb és újabb turisztikai attrakciók megjelenését teszi lehetővé. A kínálat
rendkívül széles síkon mozog, az ingyenesen elérhető (,,közjóléti") fejlesztések mellett egyre

komolyabb mértéket ölt a különböző árkategóriában elérhető rekreációs célű természet közeli
turisztikai szolgáltatások hahnaza.

A kastélykert kezelői tulajdonosai a

műemléki

érték megőrzés és a társadalmi értékteremtés

zászlaját kitűzve egy financiálisan önfenntartó, illetve haszon termelő rendszer megalkotását
tervezik.
A kastélykert elhelyezkedése füldrajzilag rendkívül optimális, Székesfehérvár (15 km) és
Budapest közelsége (50 km) egyértelmű látogatóbázist jelent, de a Velencei-tó és a Pákozdi
ingókövek turisztikai vonzerejéhez való kapcsolódási szándékunkat is kifejezzük. A Pákozdi
ingókövek szintén a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. kezelésében vannak. A Velencei - tó
környékén a turizmushoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések már megkezdődtek és ezek
jelentős mértékű további fejlesztése várható a közeli jövőben. A kastélykert a Velencei-tótól
néhány perc alatt elérhető, de kerékpárral is kedvező távolságra van.
A kastélykertet érintő tervezett fejlesztések az Erdőgazdaság feletti tulajdonosi jogokat
gyakorló Földművelésügyi Minisztériummal egyeztetve lettek, azokat részben támogatja,
illetve a további fejlesztésekről is folyamatosan egyeztetünk és kérjük az azok további
támogatását is.
A Lovasberényi Önkormányzat testületi ülésén dönt arról, hogy az Erdőgazdasággal
együttműködve a fent említett és alábbiakban részletezett hasznosításban részt kíván-e vermi.
A testületi ülést követően lehet elkezdeni az együttműködés részleteiről gondolkodni.

A műemléki oltalom alatt álló kastélykert eredeti (1870) egészen minimális mértékben maradt
fenn, azonban a 2012-ben készített tanulmányok és tervek alapján a kert rekonstrukciója
elindítható. NyiJvánvaló, hogy a tulajdonos/kezelő saját forrásból nem tudja a teljes
rekonstrukciót megvalósítani, de arra mindenképpen képes, hogy a kastélykertben rejlő
turisztikai potenciálra rámutasson, azt egy folyamatosan fejleszthető turisztikai attrakcióvá
emelje.

A fejlesztések egy része megkezdődött, a park faállománya a 0178/6 hrsz-en (29 ha) rendezett
képet mutat a biztonságos látogathatóságot megteremtettük.

A Lovasberényi Önkormányzat tulajdonában lévő 0182 hrsz. (8 ha) jelentős része rendezett, a
faállomány, illetve a dísztó a terület kisebb részén igényel beavatkozást.
A biztonságos látogathatóság megteremtését követően a terület vagyonvédelméröl kell
gondoskodni, első feladat egy védökerítés („vadháló") kiépítése.

A vagyonvédelem megteremtésével egy időben egy fogadó épületet (pénztár és vizes blokk)
kell építeni, ahol az érkező látogatók információt, tájékoztatást kapnak a látogatás feltételeiről
és meg tudják váltani a belépő jegyeiket.

A kastély épiJletegyüttesét és a hozzátartozó kertet bemutató tanösvény kialakítása folyamatban
van.
infrastrukturális feltételek megteremtését követően a helyszín a napi turizmus
mellett nagyobb rendezvények bonyolítására is alkalmassá y.álik, így például esküvők,

Az

alapvető

.•

film.forgatások, csapatépítők, családi napok. A nagyvárosok közelében egyértelmű hiány látszik
a zöld programok helyszínei tekintetében, ezért a programhelyszín értékesítésére is reális esély
mutatkozik.
A lovasberényi lakosok számára a tervezett hasznosítás keretein belül továbbra is ingyenes
maradna a kastélykert látogatása, azonban a többi látogatótól belépőjegyet szednénk.
A belépőjegyekből származó bevételen a tulajdonos (Önkormányzat)/kezelö (Erdőgazdaság)
külön megállapodás szerint osztozna.

Az U2emeltetés elindításához szükséges költségek bemutatása:

Az erdővédelmi kerítés hossza 3500 fin. Ennek a kiaJakítása cca. 7 500 OOO Ft. Ennek jelentős
hányada az erdőgazdaság területét veszi körül, mintegy 2800 .fin.
A fogadó épület kialakítása kezdetben akár egy iroda konténer kihelyezésével is megvalósulhat.
Az egykori bejárat (Oroszlános kapu) mellett az áramvételi lehetőség adott, a vizesblokk
üzemeltetéséhez (szintén konténer) azonban szükséges vízvezeték fektetése. Ennek a kiinduló
pontja még nem ismert, de az Önkormányzat ebben tud tájékoztatást adni. A konténerek
bérlésére, illetve beszerzésére vonatkozóan még nincs árajánlat az Erdőgazdaság birtokában,
ezek beszerzése függ az Önkormányzat álláspontjától.
A tanösvény kialakítása cca. 4 MFt. Ezen felül tervez az erdőgazdaság növénytelepítést is.

A megnyitást övező marketing munkának kiemelkedő jelentősége van. Saját honlapot kell
készíteni, amely elérhető az önkonnányzat és az Erdőgazdaság felületeiről és viszont.
Lehetőség szerint nagy sajtó hírt kell adni a nyitásnak és akkor az aJább elövetített mutatók,
gyorsabban elérhetők.

3. Kerthasznosítási koncepció:
Az üzemeltetésből származó becsült bevételek:
belépőjegyek:

Látogató szám

Átlag jegyár

Tervezett bevétel

2018.

500

700 Ft

350 OOO Ft

2019.

5000

700 Ft

3 500 OOO Ft

2020.

10000

700 Ft

7 OOO OOO Ft

700 Ft
800 Ft

10 500 OOO Ft

800 Ft

Év.

2021.

15000

2022.

20000
22000

2023.

2024.
2025.
2026.
2027.

16 OOO OOO Ft

24000

800 Ft

17 600 OOO Ft
19 200 OOO Ft

26000

800Ft

20800000 Ft

28000

800Ft

22 400 OOO Ft

30000

800 Ft

24000000 Ft

rendezvények:
A rendezvény típusától függően alkalmanként és naponként a helyszínbérlet 300 OOO Ft
- 1 OOO OOO Ft között mozog.

Az üzemeltetéshez alkalmazni kell min. 1 fö pénztárost, aki a kezdeti hétvégi nyitvatartási
a látogatókat beengedi.

időben

A kastélykert karbantartási munkái kezdetben éves szinten 5-6 MFt-ba kerülnek a jelenlegi
vállalkozói díjakat és feladatokat figyelembe véve. Ezek a díjak a szolgáltatás színvonalának
növekedésével emelkedni fo~ összehangolva a látogató létszám növekedéséből származó
bevétel növekedésével. Jól látható a fenti táblázatból, hogy a 3. évtől válik rentábilissá az
üzemeltetés, de hosszú távon kiegyensúlyozott árbevétellel lehet számolni és mind az
erdőgazdaság, mind az önkormányzat számára kedvező folyamatokat indít el a terület
hasznosítása.

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő·testület!

2017. évben a költségvetési bevétel 1.340.571.970 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 99,8
%. A költségvetési kiadás 1.159.327.924 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 86,31 %.

A költségvetés arra épült, hogy az önkormányzatunk alapellátása zavartalan legyen. Saját
eröforrásunkból fejlesztésre, beruházásra alig terveztünk. A legszükségesebb karbantartási
munkákat elvégeztük. Az intézmények működésében fennakadás nem volt, minden fizetési
kötelezettségünknek eleget tettünk. A feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak.
2017-ben is folytatódott a pedagógusok béremelése és a közszférában a dolgozók bérének
kompenzálása. A kifizetésre az állam biztosította a fedezetet. Megvalósult a feladat
finanszírozásra kapott összeg Diósi út felújítási része. Megkezdődött a Fejérvíz fejlesztési
munkája. A sportcsarnok energetikai pályázaton nyert összegből elkészült az energetikai
tanúsítvány, energetikai átvilágítás és projekt terv. A falu arculati kézikönyve elkészült. A
Városkörnyéki Koordinációs Bizottságtól a belterületi útjaink rendbetételére kapott
kamatmentes kölcsön első éves részletét törlesztettük.

Bevételi források és azok teljesítése:
Az állami támogatást továbbra is feladat finanszírozásra kapjuk, az elszámolások után az idei
évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a szociális és gyermekjóléti feladatok
ellátására kapott összegből. A közhatalmi bevételek 100 %-ra teljesültek.
A közcélúak foglalkoztatásához és a diák munkához a tényleges kiadások jogszabályok alapján
visszaigényelhető részét maradéktalanul számlánkra utalták. Kettő darab nyertes energetikai
pályázatunkra járó összeget megkaptuk. Szennyvíz számla kifizetésének igazolását
megküldték.

Kiadások alakulása

Személyi juttatások:
40 fő dolgozó és állományba nem tartozók személyes juttatásai járulékaival együtt az összes
kiadás 13,03 %-a. A személyi juttatások a közalkalmazotti és köztisztviselői törvény, illetve
a Munkatörvénykönyve alkalmazásával kerültek meghatározásra és kifizetésre a
járulékokkal együtt.

Dologi kiadások
A működés biztosítását szolgáló ráfordításokat, fenntartási kiadásokat tartalmazza /rezsi,
postaköltség, élelmiszer, szolgáltatások, belfüldi kiküldetések, stb./. Működésünkben
fennakadás nem volt a számlákat határidőben teljesíteni tudtuk, elmaradásunk nem volt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Határozatok alapján teljesillt: rendszeres szociális segély, természetben nyújtott egyéb
ellátás (étkezés, tankönyv, stb.), egyéb ellátás (temetési segély, átmeneti segély, idősek
karácsonya, stb.).
Működési

kiadások
Megállapodások alapján a T. E. Sport Egyesület megkapta a testület által meghatározott
összeget. Államháztartáson belülre átadott pénzeszközök között kettő legnagyobb
kiadásunkat a Velencei Önkormányzat által fenntartott Humán családsegítő szolgálat
intézményi társulása (házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) és a
Székesfehérvári Kistérség Társulás (orvosi ügyelet) támogatása teszi ki. Államháztartáson
kívüli támogatásként a legjelentősebb összeg a Református Egyháznak átadott oktatási
feladat finanszírozási hozzájárulása.

Felhalmozási kiadások
A 2017. évi költségvetés terhére a következő felújítások, beruházások történtek:
Felújítások között szerepel: a falu útjain végzett felújítás, a Diósi út felújítása, a
sportcsarnok energetikai pályázat megkezdése, és az ivóvíz korszerűsítés.
Beruházások: Szennyvíz számla kiegyenlítése. Arculati kézikönyv elkészítése. Kis értékű
eszközök beszerzése

Maradvány: 181.244.046 Ft.

Értékpapír névértéke: 1.963.958 Ft.

Hitel állományunk: 2.785.000 Ft kamatmentes kölcsön.

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselö- testülete
4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézményei 2017. évi zárszámadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 2017. évi gazdálkodásáról következőket
rendeli el:

1.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályozása
1.§
1 Az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1-14. számú
mellékletben foglaltak szerint
1.340.571.970 Ft bevétellel
1.159.327.924 Ft kiadással jóváhagyta.

2 Az önkonnányzat bevételi és kiadási föösszegén belüli részletezését 2. számú melléklet,
pénzforgahni jelentését a 10. számú melléklet tartalmazza.
3 Az önkonnányzat kiemelt előirányzat szerinti bevételeit a 3/a melléklet, a kiemelt
szerinti.kiadásait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

előirányzat

4 Az önkotmányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

S Az önkonnányzat eszközeinek és forrásainak számbavételét a 11. számú melléklet szerint az
egyszerűsített mérleg tartalmazza, amelynek 2017. évi záró füösszegét 3.335.791.121 Ft-tal
jóváhagyja.
6 Az önkormányzat. záró létszámkeretét 42
tartalmazza.

főben

hagyja jóvá, melyet az 8. számú melléklet

7 Az önkotmányzat 2017. évi pénzeszköz átadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.
8 Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait az 7. számú melléklet tartalmazza.
9 Az önkormányzat 2017. évi hiteltörlesztésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

10 Az önkonnányzat 2017. évi eredmény kimutatását a 13. számú melJéklet tartahnazza.

II.
Az önkormányzat maradványának megállapítása

2.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi maradványát 181.244.046
Ft-ban állapítja meg, mely összeg kötelezettséggel terhelt.
2 Az önkormányzat maradványának elszámolását a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja
jóvá.

III.

Az önkormányzat vagyonkimutatása
3.§
1.

A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. számú mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
IV.

Záró rendelkezések

4.§
1. A rendelet kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba, kihirdetéséről, a jegyző gondoskodik.
2. E rendelet 14 mellékletet tartalmaz.

jegyzö

/2018.(„ ) számú rendelet 1. számú melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Afcim száma és neve
1.) Lovasberényi Poloármesterl Hivatal
2.) Lovasberényi Napköziotthonos ó voda és Konyha
3.) Lovasberény Község Önkormányzata

/2018.(.. ) számú rendelet 2.számú melléklet

Az önkormányzat 2017. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1

MOködési célú támoqatások AH-n belül

2

Felhalmozási célú támogatások AH-n belül

3

Közhatalmi bevételek

4

Működési

bevételek

5

Felhalmozási bevételek

6

Működési

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

Finanszírozási bevételek
Finanszírozás mOködésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Fóösszesen

mód.ei

telíesítés

159 955 942

159 078 849

1

1OOO650 869

1 OOO 650 869

2

Munkaadókat terhelő járulékok

29 155 751

28 271 794

60 409264

60 419 380

3

Dologi kiadások

83187 341

70087 339

49 092 093

47 546 717

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 598 180

10 323 903

4 818 307

4 543 307

5

Egyéb

6

Beruházások

célú átvett pénzeszközök

Bevételek

Kiadások

teljesítés

mód.el

Személyi juttatással<

működési

kiadások

7 Felújítások
68 337 848

68 332 848

1343264323

1340571 970

124 088 310

120 732 449

366 OOO

344 887

1467718 633

1 461 649 306

129 218 538

122 826 450

50197 505

21206096

884 351 680

860856500

137 654 108

33 880 026

8 Egyéb felhalmozás

6 871 373

6 848 808

9 Finanszírozás

5 029 847

5027 008

1343264 323

1159 327 924

124 088 310

120 732 449

366 OOO

344 887

1467718 633

1280405 260

Kiadások
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Fóösszesen

'2018.(..": 3zamú ;enáe!et
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Az önkormányzat 2017. évi bevételei

ó voda
mód.ei
teljesítés
jem kötelez
Kötelező
Kötelező
Nem kötelezi

Megnevezés

Hivatal
teliesités
mód.ei
Kötelezö
Nem kötelezi
Kötelező
Nem kötelezö

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm. e gyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kieg észítő támogatásai
Egyéb működési célú tám. bevételei AH-n belül

1

MOködési célú támogatások AH-n

belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről

2

Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atengedett adók
Igazgatási díi
Helyi adók

3 Közhatalmi bevételek
4 Múködési bevételek
5 'Felhalmozási bevételek
6 Múködési célú átvett pénzeszközök
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8 Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra

Fóösszesen

410 OOO
0
28 950400

1 187 426
30137 826

0

0

1187 426
29 492 253

0

0

81 471 022
262 987

84 322 134

266 OOO
114 725 960

0
28 304 827

0

111 226 262

0

410 OOO
1 OOO

2 046175
2 457175
39 766 176
100 OOO
42 323 351

406 750

0

406 750
657

0

2 453 582
39 261427
81 900

0

0

41796909

0

0

2 046176

Az önkormányzat 2016. évi bevételei

Megnevezés
Helyi önkorm. m ű ködésének általános támogatása
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támaqatása
Tel.önkorm. szociális és qyermekióléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított elő irányzatok
Helyi önkormányzatok kiegész ítő támogatásai
Egyéb m űködési célú tám. bevételei AH -n belül

1

Működési

célú támogatások AH-n

belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről

2 Felhalmozási célú támogatások AH-n

belülről

Atenqedett adók
l!:iazgatási díi
Helyi adók

3
4
5
6
7
8

Közhatalmi bevételek
MOködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek

ón kormányzat
mód .ei
teljesítés
em kötelez
Kötelező
Nem kötelezi
Kötelezö
64 605 664
6 4 605 664
51 471 760
51 471 760
26 844 738
26 844 738
3 437 746
3 437 746
3 400 722
3 400 722
10 195 312

159 955 942

9 318 21 9

0

159 078 849

1OOO 650 869

1OOO650 869

1OOO650 869

0 1 OOO 650 869

7 500 OOO

7 529 873

52 499 264

59 999 264
19 440 693
4 818 307

0
0

52 482 757

0
700 OOO

60 012 630
18 632 665
4543 307

0
608 568

65 104 247
1309969 322

65 099 247
700 OOO 1308 017 567

608 568

1309969 322

700 OOO 1308 017 567

608 568

Fínanszirozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főösszesen

Osszesen
mód.ei

f.Jem kötelez(
64605 664
0
51471 760
0
26 844 738
0
3437 746
0
3 400 722
0
0
0
10195 312
0
159955 942
0
1OOO650869
0
1 OOO 650 869
0
7 500000
0
410000
0
52499264
0
60409 264
0
48 392 093
700000
4 818307
0
0
0
0
0
68 337 848
0
1342 564 323
700000
124088 310
366 OOO
1467 018 633
700000
Kőtelezó

teljesítés
Nem kötelező

Kötelező

64605 664
51471 760
26 844 738
3437 746
3 400 722
0
9 318 219
159 078 849
1OOO650 869
1OOO650 869
7 529873
406 750
52 482 757
60 419 380
46 938149
4 543 307

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
608 568
0

0

0

0

0

68 332848
1339963 402
120 732449
344 887
1 461040738

0
608 568
0

0
608 568
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Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

Sor
szá

Megnevezés

1
2

összesen
mód.ei
Kötelezö
Önként
feladat
vA/lalt
feladat

m

Személyi
juttatások
Munkaadói
járulékok

129 218 538

Óvoda
teljesités

Kötelező

feladat

mód.ei
KötelezlS .
feladat

Önként
vállalt
feladat

~····-

nt
vállal
t

Kötelező

feladat

0

122 826 450
28 271 794

0

14 513 234

14 510 830

69 253 939

833400

37 081 065

33 191 325

29 155 751

0

3

Dologi kiadások

82 307 341

880 OOO

4

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

16 248 180

1350 OOO

0

62 865 661

önkonnllnyzat

Hivatal
teljesítés

•n
ént
válla
lt
~

61 405476

mód.ei
Kötelező

feladat

~

.„_.

t
vállalt
feladat

26 278 800

teljesítés
Kötelező

feladat

mód.el

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

teljesítés
Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

25 507 505

40074077

35 913 469

5 951 376

5 950 110

8 691 141

7 810 854

9 993 175

8 334 278

35 233 101

9 284 976 1 038 927

880 OOO

16 248 180 1 350 OOO

27 728 336

Önként
vallalt
feladat

833 400

9284976 1038927

Egyéb
működési

5

kiadások

50 197 505

0

21 206096

0

50 197 505

21 206096

6
7

Beruházások

884351680

0

860 856 500

0

884 351 680

860856 500

Felújítások

137 654 108

0

137 654108

33 880 026

Egyéb felhalm.

6 871 373

0
0

33880 026

8

6 848 808

0

9

Finanszíroz.ás
KIA DASOK

5029 847

0

5 027 008

0

ÖSSZESEN
Finanszírozás
mOködésre
felhalmozási
célra
FŐÖSSZESEN

1 341034323

266 OOO

2 230 OOO 1157455597 1 872 327 114 725 960

262 987

0

109 370 618

100 OOO

0

42 323 351

81 900

.o

39 873 793

6 505 373

6 503 921

5 029 847

5 027 008

0 1183 985 012 2 230 OOO

1 008 211 186 1872327

124 088 310

0

120 732 449

0

124 088 310

120 732 449

366000

0

344 887

0

366000

344 887

1465488633 2 230000 1278532 933 1872327 114 725 960

0

109 370 618

0

42 323 351

0

39 873 793

0

1 308 439 322 2 230 OOO

1129 288 522 1872327
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Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Felúiltás
Önkormányzat

út felúiltás
Diósi út felújítás
óvoda felújítás
Ivóvíz saj át forrás
sportcsarnok felújltás
orvosi rendelö felújítás

Osszesen
Felújltás összesen

mód.ei
teljesítés
2 809 739
2 805 679
28 OOO OOO 27 768 480
12 OOO ÖOO
0
1 858 067
71 510 372
1 447800

23 333 997
137 654108
137654108

0
33 880 026
33880026

Beruházás
Hivatal

Osszesen
Önkormányzat

Ingatlan vásárlás
utak
lvóvfz saját forrás
óvoda akadáivmentesítés
HESZ
Jótállási biztosíték
szennyvíz beruházás

Osszesen
Beruházás összesen

0
0
0
0
150 OOO
0
0
0
14 046 180
0
503 OOO
0
8 001 OOO
1 050 OOO
1 845 OOO
0
859 806 500 859 806 500
884 351 680 860 856 500
884 351 680 860 856 500

E:Qve'bfe lhamozas
1
ó voda

Hivatal
Önkormányzat

Ovoda kisértékű eszköz
Konyha kísértékü eszköz

166 OOO

Osszesen
Hivatal kisértékO eszköz
Osszesen

266 OOO
100 OOO

csikk qyüitő müv.ház
Város és közséa Qazd. kisértékű eszköz
ASP sottver
ASP eszköz beszerzés
Fejérvíz eszköz beszerzés
qázkazán beszerzés
Kölcsön törlesztés

Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

100 OOO

100 OOO

175 370
87 617
262 987
81 900

81 900

45 OOO

0

100 OOO
791 376

15 990
791 376

2 524 030
762 OOO

2 524 030
762 OOO

889 967
1 393 OOO
6 505 373
6 871 373

1 017 525
1 393 OOO
6 503 921
6 848 808

1 028 877 161 901 585 334

/2018.(.. ) számú rendelet

5.számú melléklet

Az Önkormányzat 2017. évi tartalékai

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1
2

általános tartalék
céltartalék
állam háztartási
tartalék

3

mód.ei

teljesités
26 533 921

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ
Képviselő

testület

/2018.(.. ) számú rendelet

6. számú melléklet

Támogatások

ÁH-n belül pénzátadás
Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családsegítő,

Humán
- Házi seqítséqnvúitás
- Családseq ítő
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérséqi alap
- orvosi üqyefet

mód.ei
teljesítés
S 516 OOO 5 515 716

5 516 OOO

5 515 716
1 059146

Osszesen

1 084 OOO
151 OOO
933 OOO
6 600 OOO

Rendőrség

300 OOO

összesen

300 OOO

211 405
211 405

ÁH-n belül

6 900 OOO

6 786 267

1 059 146

6 574 862

ÁH-n kívül pénzátadás
Önkormányzat

összesen

mód.ei
teljesítés
40 OOO
40155
30 OOO
0
10 OOO
10 OOO
300 OOO
267 700
27 OOO
26 770
107 OOO
6 OOO
161 OOO
160 620
950 OOO
950 OOO
50 OOO
50 OOO
13 180 OOO 11 OOO OOO
14 855 OOO 12 511 245

ÁH-n kívül

14 855 OOO 12 511 245

Összesen:

21 755 OOO

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Meqvei Polciárvédelmi Eqvesület
Hulladékgazdálkodás
Berény utónevű település hozz. jár.
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz.
T.E. Sport támogatás
Kárpátaljai fiatalok támogatása
Egyház

19 297 512

/2018.( .. ) számú rendelet
Közvetett támogatás 2017.

„

mód .ei
Kommuná1is adó mentesség
70 éven felüliek
Gépjárműadó

mentesség

GépjármOadó kedvezmény
Környezetvédelmi osztályba
sorolt motor alapján

te11esltés

2 674 OOO 2 910 OOO
159 OOO

190 490

572 OOO

537 372

3 405 OOO 3 637 862

7.számú melléklet
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8. számú melléklet

LÉTSZÁMOK

óvoda

mód.ei
Óvodai nevelés, működés
Óvoda étkeztetés

15

5
20

teljesítés

15
5

20

Önkormányzat
Önkormányzati j oga1 kotás
Város és községgazdálkodás
Védőnő
Művelődési

ház

Könyvtár
Sportcsarnok

Közmunka

1

1

2

2
2
2

2
2
1
1
6

1

15

4
13

7

7

42

40

Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Összesen:
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9 .számú melléklet

Kölcsöntörlesztés alakulása

mód.ei
Töke

teljesltés

1 393 OOO 1 393 OOO
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2017. évi

egyszerűsitett

10. számú m elléklet

pénzforgalmi jelentés

Sor
Megnevezés
szám
01 .
Személyi juttatások
02.
Munkaadókat terhelő járulék
03.
DofOQi kiadások
04.
Ellátottak pénzbeli j uttatásai
05.
Eavéb működési célú kiadások
06.
Beruházások
Fe!újitás
07 .
08.
Eqvéb felhalmozási célú kiadások
09.
Allamháztartáson kívülre véQleQes felhalmozási pénzeszközátadás
10.
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
11.
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
12.
Köftségvetési kiadások összsen (01+ ... +12)
13.
Hosszú lejáratú hitelek
14.
Rövid lejáratú hitelek
ebből: likvidhitelek kiadása
15.
16.
Tartós hitelviszonyt meg testes ítő értékpapírok kiadásai
17.
ForQatási célú belföldi értékpaplrok vásárlása
18. IAIH belüli meqelöleQezések visszafízetése
19.
Finanszfrozási k;adások összesen (13+14+16+17+18)
20.
Kiadás összesen (12+19)
21 .
Finanszírozás működésre
22.
Finanszírozás felhalmozásra
lntézményf/nanszírozllssal növelt kiadások összesen (20+21+~
23.
24.
Működési célú támoaatások AH-n bel ü lről
25.
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülröl
26.
Közhatalmi bevételek
27.
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
28.
29.
Müködéi célú átvett pénzeszközök
30.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ .•. +30)
31 .
Hosszúlejáratú hitelek felvétele
32.
33 .
Rövid lejáratú hitelek felvétele
38-ból likvid hitelek bevétele
34.
Tartós hitelviszonyt meg testesítő értékpaplrok bevételei
35.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
36.
Előző évi költségvetési maradvány iQénybevétele
37.
38.
AH-n belüli meQelölegezés
Finanszfrozási bevételek összesen (32+33+35+36+37+38)
39.
40.
Bevételek összesen (31+39)
41 .
Finanszírozás működésre
42.
Finanszírozás felhalmozásra
lntézményffnanszfrozással növelt bevételek összesen ( 40+41 i
43.
44.
Költséavetési bevételek és kiadások különbséae (40-20)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

126 048 OOO
27 984 OOO
85 313 973
15 984 OOO
17 808 OOO
65 282 180

129 218 538
29 155 751
83 187 341
17 598 180
50 197 505
889 830 053
137 654 108
1 393 OOO

122 826 450
28 271 794
70 087 339
10 323 903
21206096
866 312 308
33 880 026
1 393 OOO

338420153 1338234 476 1154 300 916

35 OOO
32161
4 994 847
4 994 847
4 994 847
4994 847
5 029 847
5 027 008
343 415 OOO 1343264 323 1159 327 924
123 061 OOO
124 088 310 120 732 449
300 OOO
366 OOO
344 887
466 776 OOO 1467 718 633 1280405 260
151 002 736
159 955 942 159 078 849
40 OOO OOO 1OOO650 869 1 OOO 650 869
60 299 264
60 409 264
60 419 380
47 278 OOO
49 092 093
47 546 717
4 543 307
4 818 307

298 580 OOO 1274926 475 1272 239122

44 835 OOO

44 835 OOO
343 415 OOO
123 061 OOO
300 OOO
466 776 OOO
0

5 OOO
63 272 157
63 272 157
5 060 691
5 060 691
68 337 848
68 332 848
1343264 323 1340571970
124 088 310 120 732 449
366 OOO
344 887
1467718 633 1461 649 306
0 181244046
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2017. évi

ESZKÖZÖK

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK
1. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
Ill. Befektett pénzüavi eszközök
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGó ESZKOZOK
t. Készletek
II. Ertékpapírok

C)

P E NZESZKőZOK

11 . számú melléklet

egyszerűsített mérleg

Előző évi
költségvetési
beszámoló záró
adatai

2 367 936 304
63 923
2 364 608 381
3 264 OOO

2 872437
916 640

Elözö év auditált
egyszerOsltett
beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

Tárgyévi auditált
egyszerűsített

Auditálási
eltérések

beszámoló záró
adatai

0 2 367 936 304 3169 388 930
63 923
1627412

0 3 169 388 930
1 627 412

2 364 608 381 3 164 497 518
3264 OOO
3 264 OOO

3 164 497 518
3 264 OOO

2 872 437

3433 037

916 640
1955797

1445079
1987958

23 648 429

141 557113

202 675
23 445 754

152 860
141404 253

14475 843

18 486 076

14 475 843

18 276 076

18 276 076

210 OOO

210 OOO

499199
468422
2 457 543
2 541 921
0 2 411 974 133 3 335 791121

468 422
2457 543
0 3 335 791121

0

1955797

23 648 429

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

0

0

3 433 037
1445079
1987958

0

141 557 113

1. Hosszú lejáratú betétek
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
111-IV. Forintszárnlák, devizaszámlák
V. Idegen pénzeszközök
D} KOVETELESEK
1. Költségvetési évben esedékes követelések
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
Ill . Követelés j elleg ű sajátos elszámolások
E} EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLASOK
F) AKTIV IDO BELI ELHATAROLASOK
ESZKOZOK OSSZESEN

202 675
23 445 754

14475 843
14 475 843

499199
2 541 921
2411 974133

0

152 860
141404253

0

18436 076

FORRÁSOK

G}

Elöző évi
költségvetési
beszámolö záró
adatai

Elözö év auditált
eg yszerú s itett
beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Tárgyévi auditalt
egyszerúsitett
beszámoló záró
adatai

Auditálási
eltérések

SAJATTOKE

2 109121 491

0 2 109121 491 2 069 525 440

0 2 069 525 440

1-111. Nemzeti vaQvon és eQvéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 065 494 943
-915 532 054

3 065 494 943 3 065 494 943
-915 532 054 -956 373 452

3 065 494 943
-956 373 452

IV. Felhalmozott eredménv
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény
H) KóTELEZETISEGEK
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettséqek
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettséqek
Ill. Kötelezettség jelleqü saiátos elszámolások
1) EGYES SAJATOS FORRASOLDALI ELSZAMOLASOK
J) KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZAMOLASOK
K} PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK
FORRASOK OSSZESEN

-40 841 398

16 491 052
3 545 252
5 823 996
7121 804

286 361 590
2 411 974133

-40 841 398

-39 596 051

16 491 052

17 476142

3 545 252
5 823 996
7 121 804

2 353130
7 885190
7 237 822

7 885 190
7 237 822

286 361 590 1248789 539
0 2 411 974133 3 335 791121

1248789 539
0 3 335 791121

0

-39 596 051

0

17 476142
2 353130
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2017. évi maradványkimutatás

12. számú melléklet

Előzö év

Megnevezés

Elbzö évi
Auditá
auditált
költségv etési
lési
egyszerüsitett
beszámoló eltérés

záró adatai

r.

beszámoló
záró adatai

ek

Audilé

Tárgyévi

Tárgyévi
auditált

lásl
egyszerüsített
eltéré
beszámoló záró
sek

költségvetési

beszámoló

adatai

01 .

Alaptevékenység
költségvetési bevételei

283290789

0 283290789 1272239122

0 1272239122

02.

Alaptevékenység költségvetési
kiadásai

298584863

0 298584863 1154300916

0 1154300916

-1 5294074

0 -15294074 117938206

0

117938206

215987050

0 215987050

189410184

0

189410184

Alaptevékenység költségvetési
egyenlege (01--02)
Alaptevékenység finanszírozási
03. bevételei
Alaptevékenység fi nanszírozási

137420819

0 137420819

126104344

0

126104344

Alaptevékenység finanszlrozási
egyenlege (03-04)

78566231

0 78566231

63305840

0

63305840

ALAPTEVÉKENYSÉG
MARADVÁNYA (± 1. ± 11.)

63272157

0

04. kiadásai
II.

A}

63272157 181244046

0 181244046

Vállalkozási tevékenység

05. költségvetési bevételei

06.

111.

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység
költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység
költségvetési egyenlege {05-06)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység
finanszírotilsi kiadásai

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység
finanszirozási egyenlege (07-08)

0

0

0

0

0

0

VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉG
MARADVÁNYA (± Ill. ± IV.)

0

0

0

0

0

0

63272157

0

63272157 181244046

0

181244046

0

0

Vállalkozási tevékenység

07. füianszírozási bevételei

08.

IV.
B)

C}
0}
E)

ÖSSZES MARADVÁNY (A+B)
ALAPTEVEKENYSEG
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL
TERHELT MARADVÁNY
ALAPTEVEKENYSEG
SZABAD MARADVÁNY {A-D)
VÁLLALKOZÁSI
TEV!::KENYSÉGET TERHELŐ
BEFIZETÉSI KÖTELEZETISÉG

63272157

0

0

0 63272157

181244046

0

181244046

F)

(B"0, 1}

0

0

0

0

0

0

G)

VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
FELHASZNÁLHATÓ
MARADVÁNYA (B-F)

0

0

0

0

0

0
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13. számú melléklet

2017. évi eredmény kimutatás
Megnevezés

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

Előző időszak

53 909 165

Módosítása Tárgyidöszak
61107 783
0

Eszközök és szolgáltatások értékesítése

02. nettó eredményszemléletű bevételei
03.

1.
04.
05.
II.

06.
07.
08.
09.

Ill.
10.

11.
12.
13.

IV.
14.
15.

16.

v.
VI.
VII.

Tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű
bevétele (=01 +02+03)
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)
Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei
Felhalmozásí cálú támogatások eredményszemléletű
bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek
Egyéb eredményszemléletü bevételek
(=06+07+08+09)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke
AnyagjellegO ráfordltások (=10+11+12+13)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráford{tások

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE
(=l±ll+lll·tV-V-Vl-Vll)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Részesedésekből származó eredményszemléletű
18. bevételek, árfolyamnyaraségek

A)

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
19. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyaraségek
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
20. eredményszemléletű bevételek
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű
21. bevételei
-ebböl lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során
21a megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
-ebböl: egyéb pénzeszközök mérlegfordukónapi értékelése
21b során megállapltott (nem realizált) árfolyamnyarasége
VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű
bevételei (=17+18+19+20+21)
Részesedésekből származó ráfordítások,
22. árfolyamveszteségek
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó ráfordítások,
23. árfolyamveszteségek
24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékve

25170 124

0

25 026 518

9 774 261

0

10 283 653

88 853 550
0
0
0

0
0
0

96417954

0

0
0
0

140 185 192

0

149 760 630

11625993

0

9 332 213

24 015 057
91546308

0

1853260
61 338 844

267 372 550
17 788 995
39 099 315
2 658 362
788 798
60 335 470
91 766 232
19 824 494
30 098 471
141 689197
83 094 464
112180 978

0
0
0

222284947
17 965 702
34 383 608
2479373
569476
55398159
99 312 233
24 851 042
28194 824
152 358 099
83 590 777
62 805 778

-41074009

0

-35 449 912

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
32 611

253 983
0

0

0

253 983

0

32611

0

0

0

0

0

0
0

0

0
750

0

0

25a -ebböl: lekötött bankbetétek értékvesztése
25b • ebböl: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

26. Pénzüqyi

műveletek egyéb ráfordításai

-ebböl: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapl értékelése során
26a megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

21 372

4178 OOO

-ebbö! egyéb pénzeszközek mérlegfordulónapi értékelése során
26b megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
Pénzügyi műveletek ráfordításai

IX.

8)
C)

(=22+23+24+25+26)
PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
(=Vlll-IX)
MERLEG SZERINTI EREDMcNY {=±A±B)

21 372

D

4 178 750

232 611
-40 841 398

0
0

-4146139
.39 596 051

14. sztimú meUékl•t

Lovasberény Község Önkormányzatának összevont vagyonkimutatása 2017.

A. Nemteti vagyonba tartozó befektetett eszközlik

ti.

Korlátozottan
forgalomképes

Forgalomképes

forgalomképtelen

beruházás

ösnesen

985032952

1474!>4988

1171681445

865219545

3169388930

Befejezetlen

Immateriális javak

1627412

2. Szellemi termékek

1627412

1627412
1627412

Tárgyi eszközök

985032952

142563576

1171681445

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

985032952

135327059

1171681445

2. Gépek, berendezések, felszerelések, jármílvek

IV.

7236517
865219545

II.

e.

865219545

Befektetett pénzügyi eszközök

3264000

3264000

1. Tartós részesedések

3264000

3264000

Koncemióba. v<)gyonkezelésbe adott eszközök

8. Nemzeti vagyonb<i tartozó forgóeszközök
1.

3164497518
229W41456

7236517

4. Beruhiizások, felújltások
Ill.

865219545

0
0

3433037

0

0

3433037

Készletek

1445079

1. Vásárolt készletek

1445079

1445079

~rtékpapírok

1987958

1987958

2. forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpapírok

1987958

1987958

Pénzeszközök

0

14lSS71B

1445079

0

0

Hosszú lejáratú betétek

141S57113
0

II.

Pénnárak, csekkek, betétkönyvek

152860

152860

Ill.

forintszámlák

1414-04253

141404253

1. Kincstáron kívüli forintszámlák

141404253

141404253

IV.

Oevinszámták

0

v.

Idegen pénzeszközök

0

152860

l. Forintpénztár

0. Követelések

0

Költségvetési évben esedékes követelések
II.

Költségvetési evet követ6en esedékes követelések

111.

Követeh~s

18486076

152860

0

0

18486076

18276076

18276076

iioooo

210000

0

jellegö sajátos elszámolások

E.

Egyéb s~J<ltos <lSzl<özold<Jli el$xámolások

0

468422

0

0

468422

F.

Aktlv ldllbell elhatárolások

0

2457543

0

0

2457543

985032952

313657179

1171681445

865219545

n:1s191121

Eszközök ösu<lSen;

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
./2018.(••) számú
HATÁROZATA
A független könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról

Lovasberény Község Ön.kormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat, az ott leírtakkal egyetért.

Felelős:

a

Szili Miklós polgánnester

Szili Miklós
polgálmester

Dr Koncz László
jegyző

független

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Lovasberényi Köz.ségi Önkormányzat Veutése részére
Vélemény
Elvégeztem a Lovasberényi Községi Önkormányzat 2017 évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát,
amely éves költségvetési beszámoló a 2017 évre vonatkozó költségvetési jelentésböl, amelyben a teljesften
költségvetési bevételek összege l .461.649 E Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.280.405 E Ft, maradvány
kimutatásbó~ amelyben az összes maradvány l 81.244 E Ft, további adatszolgáltatásokból, (elsz.ámolásokból),
valamint a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező
végösszege 3.335.791 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 39.596 E Ft és az ugyanezen időponttal végződö
költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valanúnt a kiegészltö mellékletből áll
Véleményem szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az hrtézmény 2017. évi
éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2017. december 31-én fermálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
valamint az ez.en időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a
számvitelröl szóló 2000. évi e. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléröl szóló
konnányrendelet) összhangban.
A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
- Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leúását jelentésem ,,A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könywizsgálatáért
való felelőssége' sz.akasz.a tartalmazza.
Az éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai
követelményeknek megfelelve, független vagyok az Intézménytől, és ugyanezen etikai követelményekkel
Bsszhangban eleget tettem egyéb etikai felelösségein.knek is.
Meggyőződésem,

hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték

elegendő

és megfulelö alapot nyújt

véleményemhez.
A vezetés (és az irányftással megbízott személyek] felelössége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás
számviteléröl szóló kormányrendelettel összhangban történ ő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítéséért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé
váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló
elkészítése.
Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Intézménynél a
vállalkozás folytatása elvének érvényesűlését, különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban
bekövetkezett, metve a beszámolási időszakot követö költségvetési évre tervezett szervezeti és
feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozá.s folytatásának elvén alapuló számvitel éves
költségvetési beszámolóban való alkalmazásáért.

1

[Az irányítással
felügyeletéért.]

megbízott személyek felelösek az Intézmény pénzügyi beszámolási folyamatának

A könyYVi7$gáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való

felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás ál1itások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minösülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégúsre kerülö könyvvizsgálatnak a
részeként szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során.
Emellett:
•

Azonosltom és felbecsulöm az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredö lényeges
hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat
alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibas állftás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibából eredöé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

•

Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények közön megfelelőek, de nem
azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánitsak.

•

Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelöségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

•

Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel alkalmazása, valam int a megszerzett kö11yvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös
tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási idösz.akot követő költségvetési
évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy
lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az
éves költségvetési .beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben
nem megfelelőek, minösítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövöbeli események vagy
feltételek azonban érinthetik az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

•

Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálását, felépftését és tartalmát, beleértve a
kiegészltö mellék1etben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

2

Kommunikálorn az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentös megállapításait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belsö
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Sz.ékesfehérvár, 2018. május 30.
Garami Ferenc
bejegyzett könyvvizgáló

000359

3

Előterjesztés

Lovasberény Község Önkormányzata 78/2017. (VI.29.) számú határozatával 2017. évben
950.000 Ft támogatást bi4tosított a Lovasberényi Testedzők Egyesülete működési kiadásainak
fedezetére az alábbiak szerint:
•
•

Kérem a Tisztelt
elszámolásáról!

500 OOOFt működési költségek fedezése, TAO pályázat önerő
450 OOO Ft TAO pályázat személyi jellegű ráfordítás önerő

Képviselő-testületet,

tekintse át és döntsön az egyesület támogatással való

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.. „.„ .. „„.12018. (.„ .. „„.) számú

HATÁROZATA
Lovasberényi Testedzők Egyesülete 2017. évi támogatásának elszámolásáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete megtekintette a Lovasberényi
Testedzők

Egyesülete 2017. évi önkormányzati támogatás elszámolását, és úgy dönt, hogy az

elszámolást jóváhagyólag elfogadja.
Felelős:

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal
Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

/. Gróf Cziráky Béla
jlkéntes Tűzoltó Egyesület
093 ~?':as?erény. Váci u. 2/d.
Adoszam. 18277999-1-07
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Alulírott Róth István a Gróf Czyráki Béla önkéntes tűzoltó egyesület elnöke,azzal a tiszteletteljes
kéréssel fordulok a képviselöi testülethez,hogy egyesületünk ebben az évben július 16.-án lesz
140 éves.Ezt a jeles évfordulót szeretnénk méltóképpen megünnep elni,úgy mint a 90 évest 1968-

ban,vagy alOO évest 1978-ban.Nagyon szép tűzoltó napok voltak.Egy kicsit a szakma is népszerűsítve lett sokáig beszéltek utána róla a faluban.Még annyit az egyesületről,hogy 3.)alakult a megyé-

ben 1878-ban!Nagy tekintély volt a szakmában a megyében! Ennek az ünnepségnek a
megszervezéséhez kérnénk anyagi támogatást 400-ezer ft-ot.Majd a további részletekről ké sőbb tartok ismertetőt

Egy korábbi beadványunkban szintén kértünk 500-ezer ft-ot támogatásként,mivel sikerült gépjárműfecskendőt

beszereznünk.nyilván komoly költségei varumk,de kb.2 hete már sikerült bizonyítani

egy átvonuló zivatar villámcsapásából eredő tűzeset kapcsán,mire Fehérvár megérkezett,már csak

az utómunkálatok maradtak!Eddig is nagyon sok munkát a takarékos gazdálkodással megmaradt
pénzből

finanszíroztunk!Egyesületünk ruházkodását /gyakorló/ úgy oldottuk meg,hogy mindenki

megvette magának,de feliratozásra már nem került pénz.De saját telefonunkat használjuk egymás
közötti riasztásokra,megbeszélésre.A pályázati lehetőségeket is kihasználjuk. Tegnap értesültem
róla,hogy az ez évi Katasztrófavédelmi orstágos pályázaton 800-ezer Ft-értékben nyertünk eszközöket.felszereléseket.Hogy tovább tudjuk munkánkat végezni legalább ilyen szinten,ílletve még
nagyobb biztonságot tudjunk községünk lakosai számára biztosítani.
Kérném midkét kérésünk támogatását községünk biztonságának növelése érdekében.
Lovasberény 2018 május 30.
/ D JA
Tisztelettel : Róth István Kf-.-rlll
Tűzoltó

· , r AA
lm.,($C<.

egyesület elnöke.

Gróf Cziráky Béla
Önkéntes Túzoltó Egyesület
8093 Lovasberény~ Váci u. 2/d.
Adószám: 18277999·1·07
Fl~nt.>< „.: :' 7~0ílO~R- ! 00 t 61 <>2

Előterjesztés

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31. napján

tartandó nyilvános ülésére
Tisztelt Képviselö-testiilet!

Lovasberény Község Önk.01mányzata a településrendezési eszközök felülvizsgálatára tervezési
kötött a Fehér Vártervező Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Rába u 22.), mint
településtervezésre jogosult tervező céggel.
szerződést

A munka megkezdődött, melynek során áttekintettük azokat a területeket a községben,
amelyekre a településfejlesztés és rendezés során különös figyelmet kell fordítani.
Ezen területek vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 20. § (l) bekezdés a) pontja értelmében változtatási
tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, annak hatályba
lépéséig.
A változtatási tilalom alá eső területen az Étv 22. § (1) bekezdése értelmében telket alakítani,
új építményt létesiterú, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg
más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem
szabad.

Az Étv 20. § (7) bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló
építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint
a 33/A. §szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre
b) , a korábban gyakorolt használat folytatására,
e) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
kármegelőzési, kárelháritási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak. a településrendezési
követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásra,
e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi területre,
.f) tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények
elhelyezésére szolgáló területre.
Fentiek alapján változtatási tilalom elrendelését javasolom a T.
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan:

Képviselőtestületnek

az alábbi

0186/1; 018612; 0188/11; 0188/12;
A változtatási tilalmat az önkormányzat helyi rendelet alkotásával rendelheti el.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező
rendeletet fogadja el.

Lovasberény, 2018. május
Szili Miklós
Polgánnester

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2018. (VI. 14) önkormányzati rendelete
változtatási tilalom elrendeléséről
Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv) 21.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

1. §
A Képviselő-testület változtatási tilalmat rendel el Lovasberény településrendezési feladatainak
megvalósítása érdekében. A változtatási tilalmat a 2. §-ban szereplő helyrajzi szám szerint
megnevezett ingatlanokra rendeli el, a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv
felülvizsgálatának időszakára, azok hatálybalépéséig.

2. §
A változtatási tilalom Lovasberény 0186/1; 0186/2; 0188/11; 0188/12 helyrajzi szám alatti
ingatlanokra terjed ki.

3. §
A változtatási tilalom minden építési és rendezési tevékenységre vonatkozik, amit az Étv 22. §a megjelöl, kivéve az Étv. 20.§ (7) bekezdésében foglaltak szerinti építési tevékenységeket.

4. §

dt;

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálya fenmnarad az adott területekre
vonatkozó módosított szabályozási terv jóváhagyásáig, de legfeljebb jelen rendelet
hatálybalépésétől számított 3 évig.
.
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Lovasberény Község Önkormányzati Képviselő Testülete

Tisztelt polgármester Úr!
Alulírt Lovasberény Váci M .utcai lakosok
azzal a kéréssel fordulunk a tisztelt testülethez hogy utcánkban korlátozzák. a gépjármű forgalom
sebességét, közlekedési táblával vagy „fekvő rendőr „megvalósításával.
Jelen kérvényt aláíró családokban 23 kisgyermek, l 0 éves kor alatti él.
Ők délutánonként játszótér felé jövet-menet sokat tartózkodnak az utcán, tekintettel arra is,
hogy úttesttől elhatárolt járda nincs és a a meglevő sem alkalmas kisgyermemek és babakocsik
közlekedésére.
Sok idegen autó is közlekedik, az utcában működő gumiszerelő műhely miatt is, nem ritkán
veszélyesen nagy sebességgel, a sok kis gyermeket veszélyeztetve.
Jó lenne a kért intézkedést meghozni mielőtt helyrehozhatatlan esemény, súlyos baleset történne.
Fentiek miatt kérjük akár személyes meggyőződés után intézkedésüket nagyobb baj megelőzése
érdekében
1. Reveland -Pázmándi Váci M 4/D

4 éves

2
3. Szita
4.
5. Horváth
6. Tánczos
7. Fessler
8.Fessler

2é
5/B

6
4é
5/B 6 éves
5/B 3 éves
5/D 8 é

Váci
Váci
Váci
Váci
Váci

6hó

9,Garda

Váci

6/A

10.Nagy

Váci
Váci
Váci
Váci
Váci

6/C

11 Feind
12.Horváth

13.Pálinkás
14.Magyar
15.Turanitz

8é
6/D 10 é
8/B 3

Váci

10
15
17

5 é
2 é
5 é

20

2é
6é

16 Turanitz
17.Bodnár
18.Bodnár
19.Maszárik
20 Maszárik
21 .Maszárik
22.Maszárik
23. Róth

Váci

20
Váci

4 é
24

8 é
6 é
4 é
1é

Váci 30

9 é

Lovasberény, 2018. Május 8.

Dítwa:

2018 MÁJ 24.
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Tisztelt Képviselő TestüJet!

Azzal a kéréssel fördulunk Önökhöz, mint szülök, hogy 2018.07.02.-tól 2017.07.06.ig tartó
héten szeretnénk kézilabda tábort szerve~. és e célból a sportcsarnokot igénybe venni. Közel
30 lovas.berényi gyerek jelentkezett erre a lehetőségre, kérnénk a terembérlet egy összegi
megállapításá~ és támogatásukat a tábor költségeihez.

Lovasberény, 2018.04.25.
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Tisztelt Képviselötestület !

Alulírott
Egyedné Molnár Krisztina (lakcím: 8092 Pátka,

Szűzvár

utca 1.), mint a Rovákja Vendégház

tulajdonosa és
Misi László (lakcím: 8093 Lovasberény, Diós u. 4021 hrsz.), mint a Dióliget tulajdonosa az
alábbi beadvánnyal fordulunk Önök felé:

Kérelmezni szeretnénk a helyi idegenforgalmi adó díjának csökkentését 200,- ra.
Indokaink a
1.

A

következők:

Velencei-tó

partján

lévő

települések

idegenforgalmi

vonzereje

meghaladja

Lovasberényét, a tó közelsége miatt. A:z. itt lévő települések idegenforgalmi adója nem éri el a
lovasberényi 400,-ot. (Gárdony:380,-, Sukor6:300,-, Pákozd:300,- Velence:250-300,-)
2. A kevesebb turisztikai attrakció miatt áraink alacsonyabbak, mint a tóparti településeké. Így
a 400,-/fó IFAjelentösebb adótehernek bizonyul vendégeink számára.

Bízunk. beadványunk pozitív elbírálásában.

Köszönettel:
Lovasberény, 2018. május 08.
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Molnár Krisztina
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szhesFEHÉRVÁRt EGYHÁZMEGYE
· 8001 Székesfehérvár,. Pf. 178.; Tel: (22)510-694; Fax: (22) 510·699; vagyonke1elo@lszfvar.htolikus.hu

Lovasberény Község Őrikormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.

Tárgy: Kérelem - lovasberényi Római Katolikus

Szili Miklós
polgármester

Iktatószám: ............... ./2018.

Templom. .díszvilágításának
kialakítása
. .
. '
~s~··

·. .

Tisztelt Polgármester Úr!
Mindenek előtt szeretném megköszönni. a Lovasberényi Római Katolikus Templom f~lújítási
munkái soián eddig nyújtottseg(tségét és támogatását..
Az .ön részvételével 2018~ .március· 26:.án tartott személyes· egyeztetésen szóba került a

templom díszkivilágításának ügye.

A templom díszvilágításának kialakítására ~· kivitelező eikészítette tervezetét, melyet levelem
meliékfeteként megküldök Önnek.
A javasolt kialakításb~n a templom melletti ·iskola épületére terveztek két világító egységet,
amellyel biztosítható lenne a templom megfelelő megvilágítása. ·
Tekintette( arra, hogy az ingatlán tulajdonosa lov~sberény Község Önkormányzata,.azzaf a
kéréssel fordulok Potgármester úrhoz, iUetve a t KéP,viselő~testülethez, hogy.engedélyé~ze a
.világitó teste.k önkormányzati ingatlanon történő elhelyezését és működtetését. ·

A - szolgáltatóval is egyeztetve - felmerült ·annak a lehetosége, hogy a díszvilágítást a
közvilágítási hálóiatra kössék, amely számunkra nagy segítséget jelentene.

'Kérem ·a Polgármester urat és a t. Képviselő testületet, hogy· a közvilágítási hálózatra
kötéshez, az ezzel járó plusz költség biztósrtásához, továbbá a fényvetők elhelyezéséhez
hozzájárulni szíveskedjenek;

Székesfehérvár,,2018. május 2.
Segítő közreműködését

r:negköszönve, tisztelettel:
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LOVASBERÉNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Lelkészi Hivatala
Telefon/Fax: (22) 456-121
mobil: 30/532-95-40

8093-Lovasberény. Kossuth Lajos utca 84.
e-mail: lovasbereny@reformatus.hu

13/ 1.. 0-19
Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Polgármester ÚJ.Tal, Jegyző ÚlTal történt szóbeli egyeztetésünk nyomán,
tisztelettel kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Lovasberény, Kossuth utca 92.
sz. alatti, 257. helyrajzi számú ingatlant szíveskedjenek kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítani!
A Lovasberényi Református Egyházközség, mint a Reményik Sándor
Refo1mátus Általános Iskola, Alapfokú l\rfűvészeti Iskola és Óvoda fenntartója, egy
a Magyarországi Református Egyház által kezelt pályázat kapcsán komoly
intézmény-fejlesztési forrás elnyerésének küszöbén áll, aminek keretén belül a
fent nevezett hrsz-ú telken épület-fejlesztést kívánunk. megvalósítani.
Ehhez kérjük szíves segítségüket!

Tisztelettel,

Lovasberény, 2018. 05. 29.
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Fogorvosi Alapellátás Rendelési idő módosítás - 2018
A\'
......

Tárgy: Fogorvosi Alapellátás Rendelési idő módosítás - 2018
Feladó: Dr. Ádám István <adam.istvan82@upcmail.hu>

Dátum: 2018.05.29. 14:48
Címzett: Koncz László Dr <jegyzo@lovasbereny.datatrans.hu>

Tisztelt dr. Koncz László Jegyző Úr!
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ezévi megkeresésében arról tájékoztatott,
hogy a fogászati körzet lakosságszámának csökkenése miatt a rendelési időt 29,5
(megkeresésben 29) óráról 28,5 órára szükséges módosítani.

A rendelési időről szóló 2017-ben elfogadott önkormányzati határozat melléklete
szerinti rendelési idő :
hétfő: 13 :00-20:00
kedd: 8:00-13:30
szerda: 13:00-20:00
csütörtök: 8:00-13 :00
péntek: 8:00-13:00
mely az alábbiak szerinti módosulna:
hétfó: 13:00-20:00
kedd: 8:00-12:30
szerda: 13:00-20:00
csütörtök: 8:00-13:00
péntek: 8:00-13:00.
Kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a fentieknek megfelelő
módosítást előterjeszteni, és annak elfogadását követően a határozatot és annak
mellékletét három példányban az Ádámdent Kft. részére megküldeni szíveskedjen,
hogy azt továbbíthassam az OEP és az ÁNTSZ részére.

Segítő együttműködését

megköszönve tisztelettel,

Dr Ádám István
ügyvezető

1/1

2018.06.07. 11:23

Tisztelt képviselő-testület !

Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok

ellátásáról Lovasberény Községben

A gyermekek védehnéröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 96. § (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat a gyennekjóléti és gyennekvédebni
feladatainak e11átásáró1 minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület
megtárgyal.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló tartalmi követehnényét a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.

A Gyvt. 96.§ (6) bekezdése szerint az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület
általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés
kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a telepUlési önkonnányzat, illetve az
állam fenntartói feladatainak ellátására a Konnány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan
napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről
tájékoztatja.

1./ 1. A település demográfiai mutatói (különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adatait·a):
Lovasberény állandó lakosok számának alakulása
Év

Fő

2011

2750

2012

Szembeötlő

r

2710

T

Férfi

r

Nő

r

1366

l

1384

r

1357

r

1353

2013

2704

1350

1354

2014

2683

1337

1346

2015

2648

2016
2017

2690
2632

r
r
1

1316
1339
1310

1
l

1332
1351
1322

a népességen belül a nemek szerinti arány. 2012-ben 4 fővel a férfiak aránya nőtt,
majd 2013-tól újra a női lakosság lett több.

-2-

A következő táblázat a lakónépesség korcsoportonkénti megoszlását mutatja.
A település állandó lakosainak száma 2017. január 1. napján 2.632 fő.
A népesség korcsoportonkénti megoszlása a következő:

Korcsoport

2017.

0-3 éves

48

4-7 éves

58

8-14 éves

150

15-18 éves

68

19-62 éves

1684

63-100 éves

624

Összesen:

2632

2J Az önkormányzat által nyújtott természetbeni és pénzbeli ellátások biztosítása:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény alapján
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, valamint a Lovasberény
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális,
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(II. 27.) számú
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján rendkívüli települési támogatás keretén belül
gyermekek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatás került
megállapításra, az arra rászorulók részére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt. 19. § (1)
bekezdésében meghatározott kedvezmények és természetbeni támogatások igénybevételére.
A rendkívüli települési támogatás keretében gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott
támogatás megállapítását a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester, a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
való
jogosultság megállapítását,
megszüntetését a törvény alapján a jegyző gyakorolja.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménvben részesülők:

2017. évben december 31.-én 14 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Közülük 4 fő volt 6 éven aluli, 6 fő a 7-14 éves korosztályból, 3 fö 15-18 év

-3közötti és 1 fő volt nagykorú. Összesen 9 család részesült a kedvezményben, ebből 4 szülő
egyedülállóként vált jogosulttá az ellátásra.
A Gyvt. 20/A. §-a meghatározza, hogy a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részülő gyermekek részére augusztus és november hónapban egyszeri 6.000.Ft támogatást köteles fizetni az önkormányzat Erzsébet-utalvány formájában, melynek teljes
összege visszaigényelhető.
A rendszeres gyermekvédehni kedvezményben részesüJők támogatására 174.000.-Ft-ot
biztosított az állami költségvetés. Ezt a támogatást természetbeni támogatásként nyújtottuk a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, fogyasztásra készétel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság a legkisebb öregségi nyugdíjminimumhoz
kötődök, ez a minimum összeg nem emelkedett (28.500.-Ft 130 %-a család esetén - /fő/hó,
vagy 140 %-a egyedül á11ó szülő esetén ) úgy, mint a családok jövedelme munkavállalás
miatt. így többen szorulnak ki az ellátási formából.
A 2016. évhez képest 3 fővel csökkent a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek száma.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem elutasítása nem
volt.
Szünidei gyermekétkeztetés Lovasberényben nem volt, mivel a gyennekvédelmi
kedvezményben részesülök közill nem került megállapításra hátrányos helyzet és halmozottan
hátrányos helyzet, valamint szünidei gyennekétkeztetésre igény nem merült fel.

Egyéb, az önkormányzat által nyújtott támogatás:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere a Magyarország 2015. évi
költségvetésének megalapozásáról szóló 201 4. évi XCIX. törvény rendelkezéseinek
értelmében 2015. március 1. napjával jelentősen átalakult. Az önkormányzat által szociális
rászorultság alapján nyújtandó támogatás neve - 2015. március 1. napjától - egységesen
települési támogatás lett.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a, valamint a
pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
szóló 5/2016.(11.27.) Önkormányzati rendelete alapján a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.
Rendkívüli települési támogatás keretén belül a gyermek és fiatal felnőtt abban az esetben
részesíthető támogatásban, ha a gyermeket gondozó család idő szakosan létfenntartási
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gondokkal küzd, vagy létfenntartás veszélyeztethető rendkívüli élethelyzetbe került. Ebben az
esetben az ön.kormányzat a család jövedelmére tekintet nélkül nyújt segítséget.
A gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott rendkívüli települési támogatás
megállapításának. okai között leggyakrabban a gyennekek részére ruhanemű és cipő
szükségessége, a gyermekek ellátása, élelmezése, anyagi problémák szerepeltek
Az elmúlt évek során jelentősen csökkent a kérelmek száma, ami annak tudható be, hogy a
családos emberek szégyellnek pénzt kémi, csak a legvégső esetben fordulnak az
önkormányzathoz segítségért.
2017. évben 7 család kért támogatást, (13 gyermek) de előfordult az is, hogy ugyanazon
gyermeknek kellett újra megállapítani a rendkívüli támogatást.
Gyermek és fiatal felnőtt részére nyújtott rendkívüli települési támogatás iránti kérelem
elutasítására nem került sor.

Egyéb:
Lovasberényi állandó lakóhellyel rendelkező, középfokú tanulmányokat folytatók, és
föiskolai, egyetemi hallgatók tankönyv támogatására önkormányzati támogatásként 23 fő
részére 242.291.-Ft került kifizetésre.
2017·ban jelentősen csökkent a kérelmezők száma, ami annak tudható be, hogy az általános
iskolában illetve középfokú oktatási intézmény 9. évfolyamában tanulók ingyenesen jutnak
hozzá a tankönyvekhez.

Borsa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton résztvevők részére 4
főnek

180.000.- Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Gyermekétkeztetés:

Az óvodai nevelésben részesülő és az általános iskolában tanuló gyennekek étkeztetése a
Lovasberényi Napköziotthonos óvoda és Konyha Intézménye főzőkonyhájáról történik.

Kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok: 2017.évi adatok alapján:
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Teljes

étkezők

száma

óvoda
Iskola

86 fó:
109 fő:
Összesen: 195 fö:

Teljes térítési d. ingyenesen, ill. kedvezményesen étkező gyermekek
fizetők

száma r.gyermekv.:
kedv.
15fü
2 fó
55fö
12 fö
70fö
14 fó

Az előző évihez képest az óvodában a teljes
csökkent.

tartósbet.: nagycsal.: jöv.miatt, nev.gy
családban tart.b.
4 fü
18fő
51fő

6 fő
10 fö

étkezők

sz.ám.a 9

36fő

51 fő

54 fü
fővel,

az iskolában 2

fővel

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapelJátási forma- A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39-40.§-ai
alapján: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

2016. január 01. naptól törvényi módositás történt, miszerint a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatást egy szakmai, szervezeti keretben, integráltan, települési
szinten, a Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, járási szinten, a Székesfehérvári
Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.
Az új feladatmegosztás szerint a feladatellátási kötelezettséggel bíró települési

önkormányzatok feladatkörében
alapszolgáltatások biztosítása.

marad

a

lakóhely

szintű

minimum

és

Lovasberény település Önko.aruínyzata 2001 januártól a Hwnán Család- és Gyermekjóléti
Szolgálattal látja el társulás formájában a szociális alapszolgáltatásokat, ezen belül a család- és
gyennekjóléti szolgáltatást.
Lovasberény 2017.január 1-ei lakosság létszáma: 2632 fő
0-17 év közötti gyermeklétszám:324 fő
60 év feletti lakosság létszáma: 2308 fő

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
A gyermekjóléti szolgáltatás egy speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek érdekeit. A gyermekkel és a

-6családjával végzett szociális munkát (családgondozás) a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja látja
el.

A családgondozás célja: a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez segítségnyújtás, a
gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Szervezési feladatai körében gondoskodik a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek es
intézmények együttműködéséről, működteti a jehórendszert.

CSALÁDSEGÍTÉS
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számáta az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelz6rendszer
működik. A kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az
ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és
személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról.

A családsegítés keretében butosítani kell
•

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást;

•

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás tnegszervezését;

•

a szociális segítőmwikát,

így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok

megoldásának elősegítését;
•

a

közösségfejlesztő

programok

szervezését,

valamint

egyéni

és

csoportos

készségfejlesztést;
•

a tartós munkanélküliek., a fiatal munkanélküliek, az adósság tethék.kel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását;

•

a kriziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

A településen a

családsegítőhöz

fordult kliensek körében előforduló problémák:

•

Családon belüli konfliktusok;

•

Gyenneknek felróható tnagat.artás;

•

Család lakáshelyzete; anyagi problémák,

•

Szülő

•

A szülőnek felróható magatartása, alkohol, életviteli problémák,

•

Pszichológiai segítségnyújtás, tovább irányítás;

•

Jogi segítségnyújtás, tovább irányítás.

életvitele miatt felmerülő problémák,
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A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint.
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A szolgáltatást igénybe vevők száma, a legmagasabb iskolai végzettség szerint
Szolgálatunknál együttműködési megállapodás alapján 22 fó volt gondozásban az év során.
Végzettség szerint legnagyobb számban a 8 általánost végzettek vannak, ezt követik a
szakmunkások. Előfordult érettségizett és felsőfokú végzettségű is.
A szolgálatást igénybe vevő családok száma, a család összetétele szerint
Szolgálatunknál együttműködési megállapodás alapján 20 család volt gondozásban az év során.
Többségében házastársi (élettársi) kapcsolatrnm együtt élők 1-2 gyerekkel, majd az egyedül élők
kerültek ellátásba Szolgálatunknál. Őket a 3 gyermeket nevelő családosok követték, és végül az
egyszülős család fordult elő legkevesebb számban.
A szolgáltatást igénybe vevők száma elsődleges probléma szerint
Szolgálatunknál együttműködési megállipodás alapján 22fó volt gondozásban az év során. Az
elsődleges probléma szerinti eloszlásban családi-kapcsolati, életviteli, lelki-mentális, pszichiátriai
betegség volt a legnagyobb számban. Ezeket követte a gyermeknevelési problémák,
egészségkárosodás következménye és fordult még elő szenvedélybetegség okán, illetőleg
foglalkoztatás és ügyintézéshez segítségnyújtás.
Egyszeri alkalommal megjelentek.
Olyan gondozási forma, amely a család problétnáját egyszeri találkozással, konzultációval
megoldja. Folyamatos gondozást nem igénylő problémák esetében kerül sot erre az ellátási
fonnára. Az esetszám: 31 volt az év soi-án.
Ezek az esetek a családi-kapcsolati pwblémák, hivatalos ügyek intézésében segítségkérés,
környezettanulmány készítése, anyagi támogatások igénylésében metült ki.

A tárgyévben jelzőrendszer ált.al küldött jelzések száma
A Szolgálathoz érkezett jelzésekről heti jelentési kötelezettsége van a Központ felé.
Megnevezés
0-17 évesekkel kapcsolatosan
megküldött jelzések száma
Egéttségligyi s~olgáltató /védőnői
Személyes gondoskodást nyújtó
más család -és

jelzés

szo~s s~olgáltaták/

gyermekjóléti szolgálat

1
2

Nagykoní ( 18 éves és
személyekkel
kapcsolatosan megküldött
jelzések száma
idősebb)

Csal:ldok

száma

20

Köznevelési intézmény
Rendőrség

Allampolgár, gyermek érdekeit képviselő
társadalmi szervezet

összesen
A jelzésekkel érintett személyek
száma
Veszélyeztetett kiskorúak adatai

8
3
2
16
14

Nyilúntartott veszélye7.tetett kiskorúak száma összesen a 2017. évben 18 fő volt.
Közülük 3 fő esetében hatósági intézkedés volt szükséges, mely során 1 gyermek ideiglenes
hatállyal nevelőszülőnél lett elhelyezve a gyermek szülői felügyelet hiányának okán.
Családi konfliktus,
településen.

szülő

mentális betegsége, nevelési hiányosság jelentett problémát

főként

a

Nagyon fontos szerepe van a felmerült problémák megoldásában a jelzórendszeri tagoknak és a
megoldásban való aktív közremúködésüknek. Munkám során nagy segítségemre volt az
Önkormányzat, Körzeti megbízott, Védónóí Szolgálat, Óvoda, Iskola vezetői és dolgozói.
A településen az észlelő- és jelzőrendszeri tagok együttműködése jónak mondható. A
jelzőrendszeri tagok rendszeresen élnek jel2ési kötelezettségükkel, törekednek arra, hogy
eredményes munkát végezzenek és a kialakult problémákat mihamarabb orvosolni lehessen. A
jelzőrendszer munkáját segítő legfontosabb tényező a folyamatos konzultáció. Szükségesnek
tartom a rendszeres kapcsolattartást az intézm ények vezetőivel, gyermekvédelmi szakemberekkel.
A jelzőrendszer tagjaival való kiváló együttműködés fontos feltétele a hatékony munkavégzésnek.

Védőnői

Szolgálat:

Gondozott várandós 26 fő volt,3 fő későn jelentkezett (1 fü 18.héten ő fiatalkoní,2 a
14.héten).Dohányzó várandós 2 fó volt.Vetélés 5 főnél volt az első trimeszterben (egy
várandósnál terhességmegsz.akítás történt.)
illetve megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és
a szövődmények megelőzése, a leendő anyák felkészítése a családi életre, a szülői szerepre, a
szülésre, a szoptatásra és a csecsemő gondozásra, szoptatásra való felkészítés volt a fü
célpontja a védőnő munkájának.
A magzat egészséges

fejlődésének

A 2017. évben 19 csecsemő született, közülük 1 fö lett koraszülött. A születésszám a 2016
évhez képest 6 fővel csökkent.
Gyermekvédelmi feladatok közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése,
betegségek kialakulásának. megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észrevétele, és a
gyermekek mihamarabbi sz.akemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák
nyomon követése.
Az évente kötelező státuszvizsgálatok alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális
fejlettségét, érzékszerv-, mozgás-, és beszédfejlődését ellenőrizte a védőnő.

-9A gyermek kötelező státuszvizsgálata gyakrabban történik 2017 szeptembere óta 1, 2, 3, 4, 6,
9, 12, 15, 18 hónapos illetve 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7éves korában kötelező státuszvizsgálat van. A
státuszvizsgálatok alkalmával a szülők szülői kérdőívet is kitöltenek, ami elméletben segít
számukra is megítélni, hogy gyermekük hol tart a fejlődésben.
Életkorhoz kötött kötelező és az iskolai kampányoltásokat minden gyermek megkapta. Nem
történt oltás megtagadása.

A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha fenntartója az Önkormányzat. Az
Intézmény 86 gyermek számára biztosított ellátást.
Reményik Sándor Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
működik Lovasberényben. Az iskola két tagjntézményt egyesít, Lovasberényben és
Vértesacsán folyik a munka a Református Egyház fenntartásában.
4.-5. pont: Ezen pontok hatályon kívül helyezve.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya
2017 .évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására
vonatkozóan végzett szakmai ellenőrzést.

Fejér megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
„Az

ellenőrzés

összegzéseként megállapítható, hogy a

ellenőrzésének

rendszeres

tapasztalata:

gyermekvédelmi

kedvezmény ügyek intézése - kisebb hiányosságoktól eltekintve - i11etve az Erzsébet
utalványok igénylése, jogosultak számára való eljuttatása jogszerű és nagyon jó színvonalú.

A megállapított hiányosságok időközben megszüntetésre kerültek.

7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézménvekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések)

A gyermekek védelme érdekében a jövőre vonatkozó elképzeléseknek arra kell irányulniuk,
hogy a község megfelelő környezeti feltételeket teremtsen a felnövő fiatalok számára, ahol

-10otthonosan érzik magukat, kiszámíthatóak az életviszonyaik, problémák
segítséget találjanak azok megoldásához.

előfordulása

esetén

Kiemelten fontos a prevenciós tevékenység a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek,
fiatalok és családjaik számára a családi konfliktusokat rendező, az oktatási rendszeren kívüli
integrációs, prevenciós programok, felvilágosító, tájékoztató jellegű előadások lebonyolítása.

Ehhez továbbra is együtt kell, hogy működjenek a különböző szak.területek szakembereivel,
így valósulhat meg a gyermekvédelmi rendszer gyors, hatékony és kiszánútható módon való
működése.

Lovasberény Község Önkormányzatának továbbra is gondoskodni kell a pénzbeli és
tennészetbeni ellátások pénzügyi fedezetének~ valamint a személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati intézmény (óvoda) működési feltételeinek biztosításáról, és a
gyennekétkeztetésröl.
Szükséges a kapcsolatháló kiépítése, kapcsolatok elmélyítése, adományozó szervezetek,
alapítványok, civil szervezetek felkutatása.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen
készült ilven program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának
az általuk elkövetett büncselekménvek számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása
Lovasberény Községben bűnmegelőzési program készítésére nem került sor tekintettel ana,
hogy a község az elkövetett bűncselekmények számát tekintve kevésbé fertőzött.
201 7-ban bűncselekményt elkövetett gyennekkorúról, illetve fiatalkoníról nem volt tudomása
hatóságunknak.
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26. napján
Bűnmegelőzési Koncepciót fogadott el, melynek keretében Fejér Megyei Rendőr
Főkapitányság Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya minden
évben eljuttatja a településre vonatkozó előző évről szóló beszámolóját.
Lovasberény

Az Önkormányzat a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal, a Lovasberényi Polgárőrséggel,
együttműködve időszakonként tart közbiztonsági, közlekedésit bűnmegelőzési tájékoztatót.

Az önkormányzat megállapodás alapján havonta üzemanyaggal támogatja a rendőrséget, a
polgárőrséget szükség szerint működési támogatással.

A Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal, és a Lovasberényi Polgárőrséggel, együttműködési
megállapodásunk van, melynek részét képezi a bűnmegelőzés is. (fórumok tartása, oktatás,
járőrözés)

-11A cél a falu lakossága, ingatlan tulajdonosai biztonságérzetének erősítése, a településre
látogatók nyugodt időtöltésének biztosítása.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milven feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)

Az önkormányzat támogatást nyújt a civil szervezeteknek a kulturális, sport, művelődési és
szabadidős programok lebonyolításához - helyiség biztosítása, pénzbeli támogatás - nagy
hangsúlyt fektetve a gyermekek szórakozási, sportolási, pihenési lehetőségeinek biztosítására.
A gyennekvédelemrőJ készített beszámolóban meg kell említeni a Lovasberény Község
MűveJödési Ház és Könyvtár dolgozójának a gyermekek körében végzett tevékenységét.
A művelődési ház az éves programokon (majális és karácsony) kívül is évente több alkalomma1
szervez, közreműködik és bonyolít le gyermekeknek, kézműves tevékenységeket.

Lovasberény, 2018. május 25.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
/2018. (V. 31.) számú

HATÁROZATA
Lovasberényi Csicsergő óvoda és Konyha Alapító Okiratának módosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
CXCV törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és a 8/A § (2) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló ·368/2011

(XII.

31.)

Kormányrendelet 5.§ (1) és (4) bekezdése alapján a Lovasberényi Csicsergő óvoda
és Konyha alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és
azt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
A Képviselö-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosító okirat és
az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat megküldéséről a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága részére.

Felelös: Szili Miklós polgánnester
Határidő:

2018. július. 15.

Szili Miklós
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Okirat száma: ... /1/2018.

Módosító okirat
A Lovasberényi Napköziotthonos Óvoda és Konyha a Lovasberény Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által a 2012. március 29. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésról szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a .„./2018. (V, 31.) számú
önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1.

Az alapító okirat 4.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A Csicsergő Napközi Otthonos óvoda és Konyha ellátja a köznevelésrő1 szóló 2011. évi CXC.

törvényben meghatározott óvodai nevelési feladatokat. Gondoskodik az óvodai nevelésről, a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai neveléséről, a
többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről. Az
óvoda ellátja a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek
nevelését. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Lovasberényben lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező három éve és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermekek számára biztosítja az óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezést,

valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkeztetést. A gyermekétkeztetés, a diétás
étrendet igénylő gyermekek tekintetében is, az intézmény konyháján előállított étkeztetési
szolgáltatás keretében valósul meg. Gondoskodik a köznevelési intézmény alkalmazottainak
étkeztetéséről."

2.

Az alapító okirat 6.2 pontja helyébe a

következő

rendelkezés lép:

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1

tagozat megjelölése

Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha

-

maximális gyermek-,
tanulólétszám

89 fő

3. Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Lovasberény 2018. június 01.

P.H.

Szili Miklós
polgármester

