JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testületének 2020. janu1ir 21.
napján 18,00 órakor a Polgánnesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Örszigety Dávid, Fülöp-Weigler Bettina Anna,
Böhm Erika, Bercsényi Miklós, Hufuágel Anna képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

képviselőket.

Megállapítja,

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

felkéri Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fülöp-

Weigler Bettina Anna képviselőt, majd szavazásra teszi fel, aki egyetért, a hitelesítő
személyével kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazbsal, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2020. (l. 21.) határozata

a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata Képviselő-testülete

nyílt ülésén jegyzőkönyv

hltelesítönek Fülöp-Weigler Bettina Anna képviselőt választja meg.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre venni
az óvoda beiskolázási kérelmét, Lovasberényi TE TAO pályázat kérelmét, egy
ingatlan vásárlási kérelem megtárgyalását.

szőlőhegyi
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Südi Mihály 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
2/2020.(1. 21.) határozata

a nyilt ülés

napirendjéről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 21.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Költségvetési előirányzat módosítása

2. Park tér 931 hrsz-ú ingatlan bérlésére irányuló kérelem megtárgyalása
3.

Képviselő-testület

2020. évi munkaterve

4. 1150 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó kérelem újratárgyalása
5. Polgármester

előző

évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása

6. Magyar Faluprogram keretében területi karbantartás eszközbeszerzésére
érkezett ajánlatok elbírálása
7. Caravan Kft bérleti szerződés meghosszabbítása
8. Törvényességi felhívás megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala
9. 0137/2 hrsz-ú ingatlanból 87 m2 terület megvásárlásának megtárgyalása
10. Közterület elnevezése
11. Óvoda 2018-2019 működésének beszámolója
12. Gyermek diétás étkeztetés térítési díjának megállapítása
13. Óvoda beiskolázási kérelme
14. Lovasberényi TE támogatási kérelme
15. Önkormányzati ingatlan megvásárlása iránti kérelem megtárgyalása

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal
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1. Költségvetési előirányzat módosítása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Felkéri Bercsényí Miklós

képviselőt,

a Pénzügyi Bizottság

elnökét hogy ismertesse a Bizottság javaslatát az előirányzat módosításával kapcsolatosan.

Bercsényi Miklós

képviselő,

a Pénzügyi Bizottság elnöke; Elmondja, hogy a Bizottság

részletesen megtárgyalta az előterjesztést. A Bizottság a költségvetési rendelet módosításával
az előterjesztéssel

egyezően

egyetért és javasolja elfogadását.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett költségvetési
rendelet előterjesztés szerinti elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112020.(1.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 3/2019. (111.01.) számú 2019. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
/a rendeletet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

2. Park tér 931 hrsz-ú ingatlan bérlésére irányuló kérelem megtárgyalása
la kérelmet a jegyzők(jnyv 3. számú melléklete tartalmazza!

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a múltkori ülésen a testület már tárgyalta a
kérelmet, de döntés nem született. A testület javasolta, hogy a mostani ülésre legyen
meghívva a

kérelmező,

hogy tisztázni lehessen az

együttműködés

formáját, az esetleges

ráépítést és a bérleti díjat. Köszönti az ülésen megjelenő Buruian László urat, és felkéri, hogy
ismertesse a kérelmét.
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Buruian László

kérelmező:

Elmondja, hogy jelenleg közterület foglalás

alapján

szombatonként piacozik. Szeretné hosszabb távon bérbe venni az ingatlant és egy részét
fedetté tenni

könnyű szerkezetű

építménnyel, így

időjárástól

függetlenül tudna

működni~

de

továbbra is szombatonként.

Örszigety Dávid képviselő: Elmondja, hogy a terület a falu frekventált helyén van és ezért
nem mindegy milyen építmény kerül oda esztétikai szempontból.

Bercséoyi Miklós

képviselő:

Valóban el kellene kerülni, hogy egy csúnya

kerüljön az építményre. A másik kérdés, hogy a bérbeadást

követően

bádogtető

az önkormányzat is

használhatja-e a területet, amikor nincs piacnap.

Buruian László kérelmező: Úgy gondolja, hogy csak az önkormányzat beleegyezésével
történne a ráépítés. Természetesen nem piacnapon az önkormányzat is szervezhet oda
rendezvényt. Az a célja, hogy hosszú távon biztonságosan tudjon árulni :függetlenül az
időjárástól.

Sajnos az építésügyi

előírás

6-6 méter oldal távolságot ír

elő,

ezért a ráépítés még

képlékeny. A terület hátsó részét szeretné lefedni.

Örszigety Dávid képviselő. Javasolja, hogy mindaddig, míg nem derül ki egyértelműen,
hogy milyen építmény kerülhet az ingatlanra először csak egy évi
szerződés.

Ez alatt az

idő

különböző

módjait. A kérelemben foglalt bérleti díj elfogadható.

alatt van

idő együttműködve

a

időtartamú

kérelmezővel

legyen a bérleti

kialakítani a ráépítés

Buruian László kérelmnő: A javaslatot elfogadja.

A testület tagjai is egyetértenek a javaslattal.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 931 hrsz-ú
területet az önkormányzat egy évi

időtartamra

bérbe adja Buruian László vállalkozónak havi

20.000,- Ft/ hó bérleti díj ellenében, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
3/2020. (1. 21.) határozata

Park tér 331 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról

Lovasberény

Község

Képviselő-testülete

Önkormányzata

önkormányzat tulajdonában

lévő

úgy

dönt,

hogy

Park tér 331 helyrajzi számú ingatlant bérbe adja

Buruian László (8124 Kálóz, Szent István tér 19.)

egy évi határozott időre 20.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében.
Felkéri a polgármestert a bérleti

Felelős:

3.

szerződés

megkötésére.

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Képviselő-testület

az

2020. évi munkaterve

la munkatervet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző: Ismerteti a munkatervet. Kéri elfogadását.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett munkaterv
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon

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

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2020. (1. 21.) határozata
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervének elfogadásáról
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a

2020.

évi

Munkatervét a jegyzőkönyv 4. számú melléklete szerint fogadja el.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

folyamatos, 2020. december 31.

4. 1150 hrsz~ú ingatlanra vonatkozó kérelem újratárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a testület korábban tárgyalta a kérelmet, de
döntést nem hozott. A telek megtekintésre kerü1t, ami önállóan az önkormányzat számára
valóban értéktelen. A

kérelmező

évtizedeken keresztül a területet gondozta és azt kéri, hogy

ennek figyelembe vételével jelképes áron adja el neki az önkormányzat, tekintve, hogy a
jelentős időmúlás

miatt az elbirtoklás is megállapítható lenne. Az elkészített értékbecslés

270.000,- Ft forgalmi értéket állapított meg. A személyes megbeszélésen körvonalazódott

egy mindkét fél számára elfogadható megoldás, nevezetesen a vételár ugyan 270.000,- Ft, de
az önk.onnányzat a terület évtizedes karbantartásának költségét 220.000,- Ft-ban elismeri és
ezt a

vevő

a vételárba beszámíthatja. Javasolja, hogy ezt a megoldást fogadja el a testület,

mert nagyobb veszteség lenne egy elhúzódó elbirtoklási per költsége perveszteség esetén.
Örszigety Dávid képviselő: Egyetért a polgármesterrel, véleménye szerint sem érdemes
megtartani ezt a területet és a vázolt megoldás mindenki számára elfogadható.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 1150 hrsz-ú
ingatlan oly módon kerüljön eladásra, hogy a 270.000,- Ft vételárba a vevö beszámítsa azt a
220.000.- Ft költséget, amit az ingatlan karbantartására fordított évtizedeken át,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lova sberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
512020. (I. 21.) határozata

Lovasberény 1150 helyrajzi számú ingatlan

értékesítéséről
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonában

lévő

Lovasberény 1150 helyrajzi számú ingatlant értékesíti Magyar

Attila (8093 Lovasberény, Kossuth u. 96.) részére 270.000,- Ft vételárért.
A

Képviselő-testület

elismeri, hogy

vevő az

ingatlant hosszú éveken keresztül

karban tartotta, gondozta, ezért ennek kölcsönösen megállapított 120.000,- Ft
összegű

költségét a vevő a vételárba beszámíthatja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint az
adásvételi

Felelős:

szerződés

megkötésére.

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azo1Ulal

S. Polgármester előző évben igénybe vett szabadság mértékének megállapítása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László jegyző:

Elmondj~

hogy a polgánnester a megválasztását követően

december 31.-ig 7 nap szabadságot vett ki. Kéri a tájékoztató jóváhagyó tudomásul
vételét

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki jóváhagyólag elfogadja a
polgármester előző évi szabadság mértékét, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2020. (I. 21.) határozata

A polgármester előző évben igény bevett szabadságának megállapításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Südi Mihály polgármester 2019. október 13. napjától december 31. napjáig 7
munkanap szabadságot vett igénybe, a ki nem vett szabadságának mértéke 1
munkanap, amely a 2020. év szabadságához kerül hozzászámításra.
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Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

6. Magyar

folyamatos,

Faluprogram keretében

területi karbantartás

eszközbeszerzésére

érkezett ajánlatok elbírálása
/az ajánlatokat a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a Magyar Faluprogram keretében
eszközfejlesztés
kiegészítőire

belterületi

közterület

karbantartására

Goldini

traktorra

és

kért ajánlatokat. Három ajánlat érkezett. Az. ajánlatok közül a

legalacsonyabb a Traktor Trade Kereskedehni Kft ajánlata,

ettől

egy kicsit magasabb

az Odisys Bt ajánlata, és jelentősen a legmagasabb ajánlata az Agrospic kft-é.
Az. ajánlatokat összevetve összességében az Odisys Bt ajánlata a

legkedvezőbb,

magasabb, mint a Traktor Trade ajánlata, de a pótkocsi nagyobb mérete, a
állíthatósága oldalra való billentési

lehetősége,

bár

fűkasza

amely nagyon fontos a rézsűk és árkok

kaszálásához, valamint a 3 év garancia kompenzálja a különbözetet. Javasolja az
Odisys Bt ajánlatának az elfogadását, amely a pályázati összegbe is belefér.

A KépviseJö-testület egyetért a polgármester javaslatával.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki az Odisys Bt ajánlatát, mint
összességében legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
7 /2020. (1. 21.) határozata

Magyar Falu Program keretében Ronin traktor és

kiegészítői

beszerzésére

érkezett ajánlatok kiválasztásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében „eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására" Ronin traktor

és

kiegészítői
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beszerzésére beérkezett ajánlatok közül az ODISYS Bt (6000

Kecskemét, Könyves K. K.rt 109) ajánlatát, mint összességében

legkedvezőbb

ajánlatot fogadja el
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve a szállítási
szerződés

Felelős:

megkötésére.

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal,

7. CARAVAN Kft bérleti

szenődés

meghosszabbítása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú meJléklete tartahnazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a Kft régóta bérli a területet és a
szerződés

évente van meghosszabbítva. Az

előterjesztés

határozatlan

időre

szólna. A

bérleti díj évek óta havi 18.200,- Ft. Megkérdezi, van e más javaslat.
Fülöp-Weigler Bettina Anna képviselő: Úgy gondolja, mivel a bérleti díj már régóta
változatlan, ezért javasolja 20.000,- Ft-ra módosítani a bérleti díj összegét.

A testület egyetért a javaslattal.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a bérlet
határozatlan

idejű

szerződés

meghosszabbításával 20.000,- Ftlhó bérleti díijal, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
8/2020. (J. 21.) határozata

bérleti szerződés módosítására

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy határoz, hogy a Caravan 01 Kft. (8093 Lovasberény, Hunyadi
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u. 23/a szám alatti) bérlő részére határozatlan időre bérbe adja az önkormányzat
tulajdonát képező Lovasberény,168. hrsz-ú ingatlant.
A bérleti díjat havi 20.000.- Ft-ban határozza meg.

A bérleti díjon felül az ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő áramdíjat a
bérlő

köteles megfizetni, a részére kiállított számla alapján.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

8. Törvényességi felhívás megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala
/a törvényességi fellúvást és a határozati javaslatokat a

jegyzőkönyv

9. számú

melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Részletesen ismerteti a testületi tagoknak is megküldött

törvényességi felhívást. Elmondja. hogy a jegyző úrral egyetértésben a törvényességi
felhívásban foglaltakkal egyetért. Kéri, hogy erről szavan.on a testület.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a törvényességi

felhívásban foglaltakkal, kézfelemeléssel szavazzon.

a

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
9/2020. (1. 21.) határozata

Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1230-1/2019. számú törvényességi
felhívásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal

FE/02/1230-1/2019.szám.ú

törvényességi

felhívását

megtárgyalta. A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal
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egyetért, és intézkedik a törvényességi felhívásban foglalt a jogszabálysértések
megszüntetése érdekében.

Felelős:

Südi Mihály polgármester, Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

2019. január 31.

Südi Mihály polgármester. Elmondja, hogy a Bizottság személyi összetétele ugyan
az marad, csak erről külön-külön kell határozni, mint ahogy az illetmény és

költségtérítés megállapításánál is. Felkéri a

jegyző

urat, hogy ismertesse a

jogszabálysértések megszüntetése érdekében meghozandó határozati javaslatokat.

Dr. Koncz László
érdekében a

jegyző:

jogszabálysértő

Ehnondja, hogy a jogszabálysértések megszüntetése
határozatokat vissza kell vonni és a törvényességi

felhívás alapján új határozatokat kell hozni. Elmondja, hogy a felhívásban kifogásolt
SZMSZ rendelet helyett a testület a november 26.-ai ülésen új rendeletet fogadott el.
Örszigety Dávid alpolgármester aláírt esküokmánya pótlólagosan a jegyzőkönyvhöz
becsatolásra került. Ismerteti a határozati javaslatokat. Kéri a polgármestert, hogy a
beterjesztett határozati javaslatokról egyenként szavazzon a képviselő-testület.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a 2019. XI. 05. napján
tartott testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról szóló határozati javaslat
elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
10/2020. (1. 21.) határozata

A 2019. XI. 05. napján tartott testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítő
megválasztásáról
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Lovasberény K~zség Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/1230-1/2019.számú törvényességi felhívása alapján a
2019. Xl. 05. napján tartott

képviselő-testületi

ülés

jegyzőkönyv-hitelesítőnek

Böhm Erika képviselőt választja meg.
Képviselő-testület

A

a

jegyzőkönyvvezető

és

jegyzőkönyv

hitelesítő

megválasztásáról szóló 118/2019. (XI. 05.) határozatát visszavonja.

Felelős:

Südi Mihály polgánnester,

Határidii: azonnal

Südi l\tihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a képviselők személyes
érintettségéről

szóló 121/2019. (XL 05.) határozat visszavonásával, kézfelemeléssel

szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyHt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
11/2020. (1. 21.) határozata

képviselők

személyes érintcttségér(H szóló 121/2019.(XI. 05.) határozat
visszavonás áról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/1230-1/2019.számú törvényességi fellúvása alapján a
képviselők

személyes

érintettségéről

visszavonj a.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

szóló 121/2019. (XI. 05.) határozatát
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Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért Örszigety Dávid
képviselő

személyes

érintettségéről

szóló

123/2019.

(XI.

05.)

határozat

visszavonásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyilt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
12/2020. (1. 21.) határozata
Örszigety Dávid képviselő személyes érintettségéről szóló 123/2019.(XI. 05.)
határozat visszavonásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/1230-112019.számú törvényességi felhívása alapján az
Örszigety Dávid képviselő személyes érintettségéről szóló 123/2019. (XI. 05.)
határozatát visszavonja.

Felelős:

Südí Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsba történő tag
delegálásáról és a tag helyettesítési

rendjéről

visszavonásával, kézfelemeléssel szavazzon.

szóló 133/2019. (XL 05) határozat
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A

Képviselő-testület

nyi1t szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
13/2020. (1. 21.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába történő tag delegálásáról és a tag helyettesítési
rendjért'il szóló 133/2019.(XI. 05.) határozat visszavonásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/ 123 0-1/2019 .számú tönrényességi fellúvása alapján a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába

történő

tag delegálásáról és a tag helyettesítési

rendjéről

szóló

133/2019. (XI. 05.) határozatát visszavonja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester szavazá.sra teszi fel, aki egyetért a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati
megválasztásáról

és
szóló

Összeférhetetlenséget
122/2019.

(XI.

05.)

Vizsgáló

Bizottsági

határozat

tagok

visszavonásával,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
14/2020. (1. 21.) határozata

a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottsági tagok megválasztásáról szóló 122/2019.(XI. 05.) határozat
visszavonásáról
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/ 1230-1/2019. számú törvényességi felhívása alapján a
Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 122/2019. (XI. 05.) határozatát
visszavonja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgármesteri
illetmény megállapításáról szóló 126/2019. (XI. 05.) határozat visszavonásával,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
15/2020. (1. 21.) határozata

polgármesteri illetmény megállapításáról szóló 126/2019.(XI. 05.) határozat
visszavonásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/02/ 1230-1/2019.számú törvényességi felhívása alapján a

polgármesteri illetmény megállapításáról szóló 126/2019. (Xl. 05.) határozatát
visszavonja.

Felelői1:

Südi Mihály polgánnester,

Határidő:

azonnal
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Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgánnesteri
illetmény megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel
szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
16/2020. (I. 21.) határozata

polgármester illetményének megállapításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (4) bekezdése
alapján megállapítja, hogy Südi Mihály polgármester illetménye 2019. október
13. napjától bruttó 548.400,- Ft/hó.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

folyamatos

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a polgánnesteri
költségtérítés

megállapításáról

szóló

határozati

javaslat

elfogadásával,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
17/2020. (1. 21.) határozata

polgármester költségtérítésének megállapításáról
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Lovasberény Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

a Magyarország

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71. § (6) bekezdése
alapján megállapítja, hogy Südi Mihály polgármester 2019. október 13. napjától
illetményének 15 %-ában meghatározott 82.300,- Ft/hó

összegű

költségtérítésre

jogosult.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

folyamatos

Sücli Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az alpolgármester
tiszteletdíj megállapításáról szóló 128/2019. (XI. 05.) határozat visszavonásával,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
18/2020. (1. 21.) határozata

alpolgármester tiszteletdíj megállapításáról szóló 128/2019.(XI. 05.)
határozat visszavonásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal FE/0211230-1/2019.számú törvényességi fellúvása alapján az
alpolgármester tiszteletdíj megállapításáról szóló 128/2019. (XL 05.) határozatát
visszavonja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért, az alpolgármester
tiszteletdíjának

megállapításáról

kézfelemeléssel szavazzon.

szól

határozati

javaslat

elfogadásával,
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazássaJ 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
19/2020. (1. 21.) határozata

alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Lovasberény Község Önk.onriányz.a.ta Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önk.orrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése
alapján Őrszigety Dávid társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2019. november 5. napjától bruttó 150.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Felelős:

Dr. Koncz László jegyző

Határidő:

folyamatos

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az alpolgármester
költségtérítésének

megállapításáról

szóló

határozati

javaslat

elfogadásával,

kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyilt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
20/2020. (1. 21.) határozata

alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkorrnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX törvény 80. § (3) bekezdése

19
alapján Örszigety Dávid társadalmi

megbízatású

alpolgánnester

részére

2019. november 5. napjától járó költségtérítést tiszteletdíjának 15 %-ának
megfelelő

Felelős:

22.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Dr. Koncz László jegyző

Határidc'.i: folyamatos

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati

és

Összeférhetetlenséget

Vizsgáló

Bizottság

tagjának

megválasztásáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alá.bbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
21/2020. (1. 21.) hatá.rozata

a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottság tagjának megvfilasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati

és

Összeférhetetlenséget

Vizsgáló

Bizottság

tagjává

Hufnágel Anna képviselőt választja meg.

Felelós: Südi Mihály polgármester,
Határidő:

folyamatos

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati

és

Összeférhetetlenséget

Vizsgáló

Bizottság

tagjának

megválasztásáról szól határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
22/2020. (1. 21.) határozata

a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottság tagjának megválasztásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjává Horváth
Péter képviselőt választja meg

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

folyamatos

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati

és

Összeférhetetlenséget

Vizsgáló

Bizottság

elnökének

megválasztásáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
23/2020. (1. 21.) határozata

a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló
Bizottság elnökének megválasztásáról
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Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete

a

Gazdasági,

Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
elnökévé Bercsényi Miklós képviselőt választja meg.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

folyamatos

9. 0137/2 hrsz-ú ingatlanból 87 m2 terület megvásárlásának megtárgyalása

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a szennyvízberuházás megvalósításához
kapcsolódó Lujza majori

átemelő

terület megvásárlása. Kéri a
kiméréséhez, a

testülettől,

hogy adjon felhatalmazást részére a terület

szerződés előkészítéséhez

végleges adásvételi

A

kialakításához szükséges az ingatlanból 87m2

szerződést

képviselő-testület

szükséges intézkedések megtételére. A

a testület fogja elfogadni.

egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 0137/2
hrsz-ú ingatlanból 87 m2 kerüljön kivásárlásra és az ehhez szükséges intézkedésekre a
polgármesternek felhatalmazást ad, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
24/2020. (1. 21.) határozata

ingatlanrész vásárlásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
0137/2 helyrajzi számú ingatlanból 87 m2 területet az önkormányzat megvásárol
a szennyvízberuház.áshoz szükséges átemelők kialakítása céljából.
Felkéri a polgármestert a
megtételére.

szerződés előkészítéséhez

szükséges intézkedések
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Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

10. Közterület elnevezése
/ az előterjesztést aj egyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Ismertetve az
előterjesztésben

javasolt tökeföld

külső dűlő

előterjesztést

javasolja, hogy az

közterület elnevezést fogadja el a

testület.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki a tőkefüld

külső dűlő

közterület

elnevezést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önko nnányzata Képviselő-testülete
25/2020.(1.21.) határozata
közterület

elnevezésről

Lovasberény Község Képviselő-testülete a köztertilet elnevezésről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 11/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (1)
bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Lovasberényi 7107 helyrajzi számú zártkerti utat
Tőkeföld külső dűlőnek

nevezi el.

Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Dr. Koncz László jegyző
azonnal

Határidő:
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11. Óvoda 2018-2019 évi működésének beszámolója
/a beszámolót a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szendrei Attiláné óvodavezetöt a beszámoló
ismertetésére.
Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető: Részletesen ismerteti az Óvoda 2018-2019. évi
működéséről

szóló besz.ámolót, kéri elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki az Óvoda beszámolóját
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyalt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
26/2020. (1. 21.) határozata
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha 2018-2019. hi működéséről szóló
beszámoló eHogadásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lovasberényi
Csicsergő Óvoda és Konyha 2018-2019. évi működéséről szóló beszámolóját

jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Südi Mihály polgánnester, Dr. Szendrei Attiláné

Határidő:

azonnal

óvodavezető

24
12. Gyermek diétás étkeztetés térítési díjának megállapítása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

óvodavezető:

Elmondja, hogy a gyermek diétás étkeztetés

biztosítására a mellékelt térítési díjat javasolja elfogadni.

Dr. Koncz László

jegyző:

Elmondja, hogy rendeletet kell módosítani, ezért az

étkeztetési térítési díj február 1. napjától lesz hatályos.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a gyermek diétás
étkeztetés térítési díjának táblázatban megküldött mértékével február 1.-i hatállyal,
kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2020. (1. 27.) önkormányzati
rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjról szóló 10/2014. (VIII. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/rendelet szövegét a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

13. Óvoda beiskolázási kérelme
/a kérelmet ajegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné

óvodavezető: Elmondja a kérelemmel egyezően, hogy diétás

szakács tanfolyam elvégzésére íratruí be az óvodai szakácsot, ennek teljes díja 146.
OOO,- Ft. Kéri engedélyezését.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért az óvoda beiskolázási
kérelmének elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkonná nyzata Képviselő-testülete
27 /2020. (1. 21.) határozata
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha beiskolázási kérelméről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a
Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetője egy fő szakácsot diétás
szakács tanfolyamra beírasson. A tanfolyam díját és vizsgadíját, összesen
146.000,- Ft összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester, Dr. Szendrei Attiláné

Határidő:

óvodavezető

azonnal

14. Lovasberényi TE kérelme
/a kérehnet a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy az ez évi személyi

jellegű

ráfordítás

TAO támogatás önerejének biztosítására nyújtott be kérehnet a TE. 470.000,- Ft
összegű

támogatást kér, amit javasol elfogadni.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a Lovasberényi TE
470.000,- Ft összegű támogatásával a Tao pályázathoz, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület
28/2020. (I. 21.) határozata
Lovasberényi TE támogatásáról

26
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva
úgy dönt, hogy Lovasberényi TE részére 470.000,- Ft összegű támogatást nyújt a
TAO pályázat személyi

jellegű

ráfordítás önerejének biztosítására, a 2020. évi

költségvetés terhére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

15. Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy Misi László
ingatlanjával

szomszédos

önkormányzati

3403/3

szőlőhegyi

lakos az

ingatlant

szeretné

hrsz-ú

megvásárolni. Az. ingatlan elhanyagolt, nehéz megközelíteni. Az önkormányzatnak
fejlesztési tervében nem szerepel, ezért ha a testület úgy dönt, hogy

értékesíthető,

úgy

értékbecslést készíttet a területről a vételár megállapítása céljából.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a 3403/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítésével, és ennek érdekében az értékbecslés elkészítésével, kézfelemeléssel
szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2020. (1. 21.) határozata

Lovasberény, 3403/3 helyrajzi számú ingatlan forgalmi

értékbecsléséről
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Lovasberény Kti:z.ség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
forgalmi értékbecslést készíttet a Lovasberény, 3403/3 helyrajzi számú
ingatlanról. Az értékbecslést követően dönt az ingatlan értékesítéséről.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgánnester

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester: Más nem lévén a testületi ülést berekeszti 20,30 órakor.

Dr. Koncz Lász '

Südi Mihály
polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Fülöp-Weigler Bettina Anna
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHfVó
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2020. január 21.·én, kedd 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok:

1.

Költségvetési előirányzat módosítása
Előadó:

2.

Képviselő-testület
Előadó:

3.

5.

2020. évi munkaterve

Dr. Koncz László jegyző

1150 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem újratárgyalása
Előadó:

4.

Südi Mihály polgármester

Südl Mihály polgármester

Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékének megállapitása
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
Park tér 931 hrsz- ú ingatlan bérlésére irányuló kérelem megtárgyalása
Südi Mihály polgármester

Előadó:

6.

Magyar Faluprogram keretében területi karbantartás eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Südi Mihály polgármester

7.

Caravan Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Südi Mihály polgármester

8.

Törvényességi felhívás megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala
Előadó. Dr. Koncz László jegyző

9.

0137/2 hrsz-ú ingatlanból 87 m2 terület megvásárlásának megtárgyalása
Előadó: Südi Mihály polgármester

8093 Lovasberény, Kossu1h L. u. 62. Tel/fax:(22)45s.-024 ;
sudbmiha!y@lovasbereny.hu
www.lovasbereny.hu

10. Közterület elnevezése
Előadó : Südi Mihály polgármester
11. óvoda 2018-2019 működésének beszámolója
Előadó: Südi Mihály polgármester
12. Gyermek diétás étkeztetés térítési díjának megállapítása
Előadó: Südi Mihály polgármester

Lovasberény, 2020. január 16.

Südi Mihály
polgármester sk.

8093 Lovasberény, Kossuth L. u. 62. Telllax:(22)456-024 ;
sudlmihalv@IQVllsbereny.hu
www.rovasbereny.hu

JELENLÉTI ÍV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január
21.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

v-

Südi Mihály polgármester

JL_„
.........•••••.•................••••••••....

Örszigety Dávid képviselő

··········••••·•··········••••••···•••••••···

Hufnágel Anna
Böhm Erika

képviselő

képviselő

Bercsényi Miklós

dA-

... dÍv.f.~ ...:~-!; ~.'?.if.~~ .........
Tuc. ~~
......•...••••....................••••••.•..

képviselő

Fülö-Weigler Bettina képviselő
Horváth Péter képviselő

..........••••............•.......••••••••.•...

········••••••••••·······•··········•••••·····
,

Dr. Koncz László jegyző

.....Le... ~:~t-.f

Meghívott jelenlevők:

......•..•.••••....................•••..........•.•••••.....••••••...
......•••...••.........•....•••..•••••••••.•••..............••••••...
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. . . . . . . ..

Á.
2019. év fii. módosftás
Polgárm"terl hivatal

Be.Vetet
Önk. választás

28000

6ss1esen

28000

Kiadás

Választási dologi kiadás
~szesen

óvoda
Bevétel
M(lködésf bevétel

Finanszfrozás
ö5siesen
Kiadás
Költ,ségtérltés
Dologi Í<iadá~.

Eszköz beszerzés
6sszesen

28000
28000

".'+ 356000
1356000
0

-300000
600000

·300 OOO
0

Pnkormá~yzat
Bevétel

Minimálbér kompenzáciQ
Közoktatás támogatás
szoc. ~s gyerinekvéd. Támogatás
kulturcUls pótJél<
Traktor pályázat
o. havi állami támogatás
Áfa visszaigénylés szennyvíz
összesen

64861
1214 817
490615
·3020
13 642 975
5438633
60000000
80848881

KJad'5
Traktor pályázat felhasz~lása
T. E. Sport támogatása

13 642 975
470000

ldcSsekOtthona támogatása
Áfa befizetés szennyvlz
Tartalék emelés

finanszírozás
összesen

50000
60000000
5 329906
1356000
80848881

Lovasberény Köz.sig Önkormányzata Képvisel6-test01etének
•.• J2020.(•.•.) 6nkorm6nyzati rendelete
az ÖnkormJinyzat 312019. (lll.01.) sztimú 2019. évi költségvetái rendeletének
m6dosítá1áról

Lovasberény K6zség Önkormányzata Képviselö-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekez.dés f) pontjában meghatározott feladatkOrében eljárva a Lovasberény Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a
követke7.6ket rendeli el:
1.§
1.) A költségvetési rendelet 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

1.578.131.465 Ft bevétellel
1.578.131.465 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Millcödési célú kiadás 505.465.178 Ft
- Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkonnányzati segélyfolyósítás

153.390.832 Ft
30.634.738 Ft
309.820.608 Ft
11.619.000 Ft
22.230.036 Ft

b.) Támogatások

e.) A felhalmozási célú kiadások 1.037.863.282 Ft

- Felújítási kiadások
- Beruházási kiadások
- Egyéb beruhá7.ás

126.505.981 Ft
893.095.923 Ft
18.261.378 Ft

d.) A képviselő-testület a tartalékot 5.598.815 Ft-ban állapítja meg.

e.)A képviselő-testület a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testillet 4.574.154 Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1.) A költségvetési rendelet 4. §-ának helyébe a

következő rendelkezés Iq,:

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt elöirány:zatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartalmazza.

3.§
1.) A költségvetési rendelet 5. §aának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselö-testttlet a 2019. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- láemelt
előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az. önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. számú melléklet állapítja meg.
4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képviselö·testnlet az önkonnányz.at általános tartalékát 5.598.815 Ftaban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.
Zár6 ruuklker.hek

5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésétöl a jegyzó gondoskodik
Lovasberény, 2020. január 17.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Lovasberény, 2020.

„ „ . „ „ ... „ .....

jegyző

1. m:ámO meRéklet

2020/...

Cim száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata j1.) __ -----· - --YI - -'9--------,-· · --- ---

2.

3.

1

ha

o. számö rendelet

2.szimú melléklet

Az önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek

1 MOkOdési célú támoaatások AH-n belOI
2 FelhalmOZési célú ttimogatésok AH-n belOI
3 Közhatalmi bevételei<
4 MOködési bevételek
5 Felhalmozási b(Nételek
6 MOkOdéSi célú átvett DénzeszkOZOk
7 Felhalmozási célú atvett oénzeszkOzök
8 Finanszlrozási bevételek
a.Yételek
Finanszfrozés mOködé8re
Finanszlrozas felhalmozási célra
F6eeeznen

eredeti el.
módosftott ei.
147 555261
155 004031
870038643
885 705942
74250000
79241516
54598 096
264992096
828 OOO

628000

192 559 880
187 OOO OOO
1334070000 .1578131465
131664 886
137201886
800000
700000
1488 534881 1716033 351

20201... (). számú rendelet

Kiadésok
1
2
3
4
5

6
1
8
9

SzemélViiuttstássok
Munkaadókat terhelő járulékok
Dolooi kiadások
Ellátottak l:>énzbelf Juttatásai
EoYéb mOködési kiadások
Beruhéások
FelOUtésok
Egyéb felhalmozéa
Finanszfrozés
Kladisok
Finanszlroztls mOkOdésre
fFinanszlrozás telhalTriozésl célra
f 6&19zeHn

eredeti ei.
módosrtott ei.
147853 782
153 390832
29 518 OOO
30634 738
96489450
309820608
11619000
11619000
19921 710
27 828 .851
894696904
893095923.

124 705000

126 505981

2292 OOO

18 261 378

6 974154
6974164
1334070000 1578131465
131664886 137 201886
800000
700000
146653'886 1716 033351

3a. számú mel6klet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei
2020/„.(). szám6 rendelet

ó voda

Megnevezés

HeM onkorm. mOkOdésének általénos támoaatésa
Tel.önkonn. egyes köznev. feladatainak témogatlma
Tel.önkorm. szociális és avermekióléti fel. tánloaatása
Tel.önkorm. kulturalis feladatainak ttimoaatása
MOködési célú kOZoontosftott elOirttnyzatok
Helyi önkonnányZatok klegészftö támogatásai
Eavéb m'1k0dési' cétll tam. bevétele! AH-n belOI
tisok AH-n b9101r61
1 MOk6désl célú •
Egyéb felhalmozési CélO tamogatások AH-n belOlt61
2 Felhalmozésl cél6 Umogat6aok AH-n belülr61
Atenaedett adók

eredeti ei.
KOteleZÖ ~m kotele

mödosltott ei.
Kötelem
Nem köteJezO

Hivatal
eredeti ei.
mOdosftott ei.
Kotelez6
em kOtele:
Kötelez6
Nem k6teleze

2130891
0

0

0

0

0

0

·2130"891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300000

Igazgatási dij

·Helyi adók
3 K6zhatalml bevételek
4 MQk6désl bevételek
s Felhalmozúl bevételek
6 MOk6dési c6hl Mvett p6nzeszkk&k
7 Felhalmozáf ~lll ftvett
·-~ 6z6k
8 FlnanszfrozAsl bev6telek

0
35562596

0

0

0

300000

300000
0

300000

0

317.C.828

0

34208 596

„:.

2.900000

BevMelek

38482598

Finanszfrozás mOkOdésre
Finanszírozás felhalmozási oélra

g'f 886486

F60nzeeen

400000
128749 082

0
0

2941377
37147973
91442486
100000
128690459

0

0

1500000
1800000
43 778400
400000
45978400

1543935
0

45759400
600000
0

60334228

0

Az önkonnányzat 2019. évi bevételei

Megnevezés

1
2

3
4

5
8
7

8

HelYi onkorm. mOködésének általénos támoga~sa
Tet:önkorm. eaves kOznev. feladatainak támoaatása
_Tet.onkorm. s.zocijfi9 és !lvennekióléti fel. témogatáSa
Tef.onkonn. kulturális feladatainak támoaatésa
MOködési céltl kOZpontosltOtt efOiránvzatok
HeM önkormánvzatok kieaészítö tamoaatásai
E!lvéb mOködési célö tám. bevételei AH-n belOI
MOk6désl céld témogaté1ok AH·n bel01r61
Eovéb felhalmozési céltl támooatások AH-n belOlröl
Felhalmozási célú támoaatúok AH-n beNHr6f
Atengedett adók
laazaatási d(j
HeM adók
K6zhatalml bevételek
MQködéal beritel•k
Felhalmozási beVétaJek
MOkedésl célll ttvett Dénzeazk6%6k
FelhalmozAsl cé&lí átvett mnnszköz6k
Fln•nszfrozásl beritelek

.Bevét81ek

Onkormánvzat
mOdosltott el.
KötelezO ~m kötele
Kotelez6
Nem kötelező
60 136 799
61405536
47488300
49613 .184
19 902 397
20125 989
3184.720
3 722 768
6158 OOO
eredeti ei.

16843045

11 847663
152873140
885 705942

147 555 261

0

870038643
870038643'

0

885705942
8 500 OOO
5050·000

60400000
0
73950000
18255500 780000

65.391616
78 941518

8 500 OOO
5050000

628000

230005600

628000

182600000
188074568
1293027404 780000 1536221868

Finanszrrozas mOködésre
Finanszírozás felhalmozási célra

Fclölszesen

1293 027404 780000 153f 22eese·

0
0

Osszesen
eredeti ei.
módosított ei.
KOtetezó
lemkOtele•
K0tetez6
Nem kotelezö
60136799
0
61405536
0
47488300
0
49 613184
0
19902397
0
20125 989
0
3184720
0
3722 768
0
0
0
6158 OOO
0
0
0
0
Q
0
16843 045
13 978554
0
0
156004 031
147855261.
0

810038643
810038643
8500000
5350000
60 4fJ(J O«>.

0
780000

0
0
0

a

14250000
538110N

0
11
780000

0

0

628000

0
0

885705942
885701942
8500000
5350000
6639'f518
79 z.t1 516

264212096
0
828 OOO

0
0
0
192559880
187000000
780000 .1333290000 780000' 1677351461
131664888
137201 B•
800000
700000
180000 1465754888 180000 1715 253 351

0
0
0
0
0
0
780000

0
0
0
0
780.000
0
0
780000

3b.wmú meltjklet

Az önkannányut 2019. tivl kladisai
- - ----·-· . Sor
s.di

0-Z.S.n

Megnevezés
ered9tfel.

m

KlJretez6
~t

K6tefu6
feladat

&ként
vlfhtft
feladat

2

SzemélYi
jllttat4sok
Munkaadói
járulékok

3

Dologi kiaddsok

-4

13161Dttak ptnme«

1

juttaláal

5
6
7
8
9

Egyéb mOkOdésl
kiadások
Bet'uhézások
Felújrtások
Egyéb felhalm.
Finanurroda
KtADASOK
ÖSSZESEN

14186378Z

"

Htvatal

ÓVOda
módosított el.

158390832

eredeti el.

K&alez6
feladat

önként
vflllatt
feladat
0

Onként
vállalt
feladet

módodolt ei.
K6telez6
OnMm
feladat

wllatt
feladllt

·12932082

71 612082

KMalez6

feladat

31272400

OnWnt
v6Halt
feladC

--·--

.

Onkormánvzat
m~Jtottel.

eredeti el.

-- ·

KOtelm· ·-··
feladat

t

eredlti eJ.
.

villaft

K~tez.5

feladirt

:tvfm.t
34803400

mddosltolt el.

Ön~

vAIJalt

KOtehrz4
f81adllt

fellldat
4il999300

... 5856350

0

30~ 738

0

14586000

14 886 OOO

6146000

7mle045

8&87 000

88()()()()

308940608

880000

40151 OOO

40792377

7fl61 OOO

8104 781

47417460

1161900()

0

'1819000

0

1'1 121710

0

'E1 828 861

0

10 82171~

V1288S1

B94~M>4

0

893095923

0

804808904

893 09!! 1123

124705000

0

129505981

0

12'4 705000

1281iO!J&e1

zmooo

0

182111 3711

0

t 492000

t7li81378

U 741ll4

0

8 974154

0

8974164

8V74t!W

fJ'3ff0000

IJIOIJOO

15712114"

0 118040611

180MCI 139122&711

131 1194 8111

0

13720188&

0

1316'4111

1:J720t•

800000

0

700000

0

800000

14'5154811

ffOOCIO

111s1ign1

8 742 69:!
68~000

11 619000

8800CIO 12$7"9"2

404000

100000

0

11.090419

G

45971400

600000

0 90334228

vAllalt
feladat

29618000
95Q450

400000

ÖnMnt

280043450

8800(1(1

11 tlfO ODO

aoaoo

Rnanulrozés
m0k0dé9re
FtnanazSroda
felhalmozúl oélra

FÓOSSZESEN

lllOOOG 12'741012

0

121&$0.SS

• •m•

0 IOS34Z2t

0 t292t27•

--

700000

1w1n•

--

-4.WmO mel/éklel

Az. önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
2020/„. (). számü rendelet

eredeti ei,

Felú ltés
nkormányzat

inódosf _ .el.
~- P50 OOO
3 050 OOO
1 800 OOO
1 800 OOO

FelúJrtlls összesen

1aooas1

26400 OOO
93455000
124706000
124 705000

26400000
934155000
121605981
126505881

0

0
870 038643
13 011280
8 001 OOO
200000
184500Q
893.095923
893 096 123

Beruhiz6s
Hivatal

IOaazesen
Onkormányzat

Szenn\ivfz pálváz.at
lv6vlz saiét foilás
HESZ
Terotet vésárlés
Jótéllési biztosJt~k
Osszesen

Beruházll• 6sszesen

87003864~

14 812261
8 .001 OOO
1845 OOO
894696904
894 698 904

.E;qy,tb felham
1 OZá8

Hivatal

ó voda kisértékQ eszköz
Konvha kis~rtékO eszköZ
Oaszesen
Hivatal kisérteka eszkOz

Önkormányzat

IOssztsen
Véros és kOZSég gazd. kisértékO eszkoz

Ovoda

Oopler védönönek
Defiblirátor tartozékok sportcsarnok
Foaorvosi P.élyáZat felhasznélése
Traktor pélyázat felhasználása
Véroskomyéki Alap törlesztés
összesen
Egyeb fefhalmozéa összesen
ÖSSZESEN

100000
300000
400000
400000
400000
100000

0
100 OOO
100000
600000
600000
354000
24000

124 079
2 024 324
1 392 OOO
1492 OOO
2 292 OOO

13642 975
1 392 OOO
17 561378
18 281 378

1 021 693 904 1 037 863 282

5.sz:éma melléklet

2020/.„ (). számú rendelet
A2. Önkorminyz:at 2019. évi tartaléka!

ezer Ft-ban.

.AZÁTCSOPORTOSfJÁS
SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1
2

a.ltalános tartalék
céltartalék
államhéztartasl
tartalék

3

eredeti ei.
1 OOO OOO

módosltott el.

JOGÁT GYAKORLO

5 598815 KépviselO tsstolet

•

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 2020. ÉVI MUNKATERVE

január 21
1.) Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
2.) 1150 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem újratárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester

3.) Polgármester elözö évi igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
előadó:

Südi Mihály polgármester

4.) Magyar Faluprogram területi karbantartás eszközbeszerzésére érkezett
ajánlatok elbírálása
előadó: Südi Mihály polgánnester
5.) Park tér 931 hrsz-ú ingatlan bérlésére vonatkozó kérelem újratárgyalása
elöad6: Südi Mihály polgármester
6.) Caravan Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása
elöadó: Südi Mihály polgármester
7.) Törvényességi felhívás megtárgyalása és a szükséges határozatok
meghozatala
előadó: Dr. Koncz László
8.) 013712 hrsz-ű ingatlanból 87 m2 terület megvásárlásának megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester
9.) Költségvetési előirányzat módosítása
előadó Südi Mihály polgármester
10.) Közterület elnevezése
előadó: Südi Mihály polgármester

11. óvoda 2018-2019 működési beszámolója
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

•

12. Gyermek diétás étkeztetés térítési díjának megállapítása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezetö

február25

1.) 2020. évi költségvetés elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Polgánnester szabadságolási terve
előadó: Südi Mihály polgármester
3.) Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló bizottsági jelentés megtárgyalása
előadó: Bercsényi Miklós bizottsági elnök
4.)

Jegyzői

beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett

tevékenységéről
előadó:

Dr. Koncz László jegyzö

5.) óvoda nyári szünidei zárva tartása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető
március 31.

1.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet
felülvizsgálata
előadó: Dr. Koncz László
2.) Óvoda beiskolázási terv jóváhagyása

elöadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezető
3.)Egyebek

április 28.

1.) 2019. évi pénzügyi beszámoló ( zársz.ámadó rendelet) elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Óvodai beiratkozás jóváhagyása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezető

3.)~gyebek

május 26.

1.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
előadó: jegyző, és a Humán Családsegítő Szolgálat

2.)Egyebek

júlins 30.

1.) 2020. évi költségvetés előirányzat módosítás
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Egyebek

szeptember 29
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás
elöadó: jegyző
2.) Óvoda éves beszámolója

3.)Egyebek

október 27
1.) Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása
előadó: Dr. Koncz László jegyző

2.)Egyebek

"

november 24.

l .) 2020. évi költségvetés előirányzat módosítás
előadó: Südi Mihály polgármester
2.)Egyebek
december 15

1.) Belső ellenőrzési terve elfogadása
előadó: jegyző

2.)Egyebek

Közmeghallgatás 2020 április

Lovasberény Község Önkormányzata Képviseli-testületének
1/2020.(1.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 3/2019. (lll.01.) számú 2019. évi költségvetési rendeletének
módosításáról
Lovasberény Község önkormányzata l\épviselö-testillete az A1aptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovasberény Község
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végi:ehajtásának rendjéről a
következőket rendeli el:
1.§
1.) A költs.égvetési rendelet 3: §-ának helyébe a követkew rendelkezés lép:
A képviselő testület az Önkormányzat 2019. évi koltségvetését
1.578.131.465 Ft"bevételle1

1.578 .131.465 Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 505.465.178 Ft

- Személyi juttatások

153.390.832 Ft
30.634. 738 Ft
309.820.608 Ft
11.619.000 Ft

- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- önkormányzati segélyfolyósftás

b.) Támogatások

22.230.036 Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 1.037.863.282 Ft
- Felújítási kiadások
126.505.981 Ft
- Beruházási kiadások
893.095.923 Ft
- Egyéb beruházás
18.261.378 Ft

d.) A képviselő-testület a tarta1ékot 5.598.815 Ft-ban állapítja meg.
e.)A képvis~lő-testület a hitel törlesztést 2.400.000 Ft-ban állapítja meg.
f.) A finanszírozási kiadásokat a képviselő-testület 4.574.154 Ft-ban állapítja meg.

3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

2.§
1.) A költségvetési rendeJet 4. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a. számú
melléklet tartahnazza.

3.§

1.) A költségvetési rendelet 5. §-ának helyébe a következö rendelkezés lép
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés szervenkénti kiadásait - és, ezen belül- kiemelt
e1őirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. A2 önkonnányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelöirányzatait a 4. számú melléklet állapítja meg.
4.§

1.) A költségvetési rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép
A Képvisel~testület az önkormányzat általános tartalékát 5.598.815 Ft-ban, állapítja meg a 5.
számú melléklet alapján.

Záró rendelkezések
5.§

( 1) Ez a rendelet a kihirdetést követö napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről' a jegyző gondoskodik
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Südi Mihály

polgármester
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Dr. Koncz László
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020. január 24.

.~tJ:t;
Dr. Koncz László
jegyző

1. melléklet

112020(1.24.). Önkományzati rendelet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Onkormányzata

11.)--. ---·-·.·Y·. -'9----·--·,-· . .
2.

3.

„

· ·- - ·

1

2.melléldet

Az·önkormányzat 2019. évi pénzforgalmi mérlege

.

Bevételek

1
2
3
4
5
6
7

MOködési céllJ támoaatások AH"" belül
Felhalmozási célú támoaatások ÁH-n belül
.Közhatalmi bevételek
MOködési bevételek
Fethalmozási bevételek
MOködési célú átvett oénzeszkOzök
Felhalmozási célú átvett oénzeszközök
8 Finanszirozási bevételek
Be.vételek
Finanszírozás mOkOdésre
Finanszlrozás felhalmozási célra

F66uzesen

eredeti ei.

módosított ei.
155 004 031
870-038 643
885 705 942
74250000
79 241 516

147 555 261

1

Kiadások
Személvi iuttatássok

2

Munkaadókat terhelO járulékok

Ooloai kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mOködési kiadások

54598096

264 992 096

3
4

628000

628000

5
6
7

187000000
192 559880
1334070000 1 578131465
131664886
137 201 886

700000
800000
1466534886 1716033351

8
9

Beruházások

Felújítások
Eavéb felhalmozás

Finanszfrozás
Kiadésok

Finanszlrozás mQkOdésre
Finanszírozás felhalmozási célra

F6összeaen

1/2020(1.24.). önkoményzati rendelet

eredeti ei.

módosított ei.
153 390832
29 518 OOO
30 634 738

147 853 782

96489450
11 619 OOO
19 921 710
894696 904

309820 608
11 619000
27 828 851
893095 923

124 705000
126 505981
18 261 376
2292 OOO
6 974154
6 974154
1334070 OOO 1 578131 465
131664886
137 201 886

800000
700000
1466534886 1718033 351

Ja. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei
1/2020(1.24.). Önkományzati rendelet
ó voda
Megnevezés

eredetiei.

KOtelezO

em kötele

Hivatal

módosltott ei.
Kötelezö
Nem kötelezö

eredeti ei.

Kotefezo

em kötele.:

módosltott ei.
Nem kötelezö

Kotelezö

Hetvi önl<orm. mOkOdésének általános támoaatása
Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támoaatása
Tel.önkorm. szociáJís-és avermekióléti fet támogatása
Tetönkonn. kulturális feladatainak támogatása

MOködési célú k.OZpontosrtott elöiránvzatok
Helvi Onkormanvzalok kiegészítő támogatásai
Egyéb mOkOdési cét(I tám. bevételei AH-n betol
1 MOk6dési célú timoaatiaok AH-n bel01r61
·Eavéb felhalmozási célu támoaatások AH-n belOlröl
2 Felhalmoz6sl célú Ulmoaatások AH-n belillr6J
Atenaedett adók

2130 891
0

0

0

0

0

0

2130 891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
4
.5
6
7
8

Finanszírozás felhalmozási célra

F66812enn

300 OOO

300 OOO

lgazaatási dli

Helyi adók
KöZhatalmi bevételek
MOk6d'81 bevételek
Felhatmozásl bevételek
MOk6d'8l célú.átvett pénzeszk6Zök
Felhalmozási c610 átvett pénzaazközök
F1nanszirozáal bevételek
Bevételek
Finanszírozás mOkOdésre

0

0

35562596

2900 OOO
38462596
87 886486

400000
126749082

0

0

0
34206596

2 941377
37147973
91 442486
100 OOO

128690459

0

0

0

300 OOO

1 500 OOO
1 800 OOO
43 778400
400000
45978400

0

300 OOO

0

0

1543935
3974826
45 759400

0

0

50 334226

60óOOO
0

Az önkormányzat 2019. évi bevételei
-

Megnevezés

1
2

3

4
5
8
7
8

Helyi.önkorm. működésének éltalános támoaatésa
Tel.önkorm. eoves köznev. feladatainak támooatása
Tel.önkorm. szociális és avermekjótétl fet támoaatása
TeJ.önkorrn . kulturális feladatalnak támoaatása
MOkOdési célú kOZpont<>Sftott elöiranvzatok
Helyi önkormánvzatok kieoészltö támoaatásai
Egyéb mOködési célú tám. bevételei AH-n belOI
Mtlködúl célú támoaatáaok AH-n bel01r6f
Egvéb felhalmozási célú támoaatások AH-n beJalröl
Felhalmoúal célú tílmogatások AH-n belülr61
. Atenaedett adók
lgaz~atási dll
HelYi adók
KÖZhatalml bevételek
UOködúl bevételek
Felhalmozásl bevételek
MOk6dásl célll étvett D6nzaszk6zök
Felhalmozésl cél6 átvett p6nzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Flnanszlrozés mOkOdésre
Finanszírozás felhalmozási célra

F6ösazesen

Onkormánvzat
eredeti el.
módosltott ei.
Kötelezö
2m kötele Kötelezö
Nem kOtelezö
60136 799
61405536
47488 300

19 902 397
3184 720

49 6 13184
20125.989

47 488 300

3 722 768

6158 OOO
16 843 045

147 555261
0
870038643
870038 643
0
8500000
5050000
60400000
73950 OOO
0
18255 500 780 OOO

11847663

152 873140
885 705 942

0

885705942

0

8500000
5 050000
65 391 516
78941516
230005500

Osszesen
eredeti eí.
módosltott ei.
Kotelez6
em kOtele2
KOtelezö
Nem kötelezö
61405536
60136799
0
0

0
780000

19902397
3184 720
0
0
18843046
147 ~55261
870038643

628 OOO

182600000
188 074568
1293 027 404 780000 1 536228 666

1293027 404 780000 1536228666

0

0
0
0
0

0

870038643
8500000

0
0

5350000
. 60400000
14250000
53818096

0
0

0

628 OOO

0
0

828000
0
187000000
780000 1333 290000
131664886
800000
18()000 1465 754 886

0
780000
0
0
0

0
780000
780000

49613184

20125 989
3 722 768
6158 OOO
0
13 978 554
155004031
886705942
885 705942
8 500000
6350 OOO
65391516
79 241 516
284 212 096
0
628000

0
192 559880
1577351 465
137 201 886
700000
1715 253 351

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
780 OOO
0
0
0
0
780 OOO
0
0
780 OOO

3b.metléklet

Az önkormányzat 2019. évi ldadAsai

ö ...

-

Sor

m

Megnevez6s

m

Öasz.aen

eredeüet
KOtetez6
önként

,.,..,

KötelezG
feladat

~Italt

4

t.ladat

rillart

m6dosltott el.
Kötelez6

önként

t.ladat

v'llalt
feladat

eNdetlel.
KötelezG

Önként

J.ladat

v61Jalt

módosított el.

Önként
vállalt

KötelezG
f•l• dat

t
vél/art

.,- . .. . - ·

vállalt

rillart

feladat

feladat

j uttatások
Munkaadói

147 853 782

0

jérulékok
Dologi kiadások

29518000
95 609 4lj()

0

30 634738

0

880 000

308 ~608

880 000

Ellátottak pénzbeli
juttatásai
Egyéb m0k0d6si

11 619 OOO

0

11619000

0

'

153390 832

0

72 932 082

31 272 -400

14586000

14 866 OOO

6 346 000

7 02G 046

8 587 000

40 151 OOO

40 792377

796 1 OOO

8104 781

47 497 450

71 612oa2

34603400

44 969 300

11 619 OOO

45 855 350

8 74"! 693

880000

260 043 450

19 92 1 710

0

'Z1 828 851

0

19 921 710

27828 851

894686904

0

893095923

0

1194698904

893095923

7

FelúJltások

124 705000

0

128 505 981

0

124 705000

126 505 981

8
9

Egyéb felhalm.

2 292 000

0

18 261 378

0

1 492 000

11 561 a78

FlnanszJrozás
KIADASOK

6974154

0

8974154

0

6 9741 54

6974154

1 '"3190000

MOOOO

1577251'"6

0 1 1IO "62 5ta

880000 1391228710

131 864 886

0

137 201 886

0

1316164118

137 201 IH

800000

0

700000

0

800 OOO

700000

148$fHeat

llOOOO

1 7151$3351

0 1292127*

880000 1$3t12tee6

6

ÖSSZESSI
Finanszlrozás
mükOdésre

400000

180000 12&74tOl2

100000

D

121690459

400000

0

45971400

600 000

0 5033t22e

880000

11619000

kiadások
Beruházások

5

- -----~

Önkonnánvzat
m6doaftott al.
eredeti ei.
Kötelez6
Kötelez6
Önkint
Önként
feladat
feliildat

feladat

feladat

feladat

-··--··

,._. . ~·-·

Személyi

1

3

Önként
feladat

feladat

2

Hivatal

ÓVOda

eredeti el.
Kötelm

m6doeitott al.

-

180 OOO

Flnanszlrozás

felhalm!)Zásl Célra
FÖOSSZESEN

llOOOO 12674tDl2

0

1288904"

0

45971400

0 5033t226

eeoooo

4.melléklet

Az. önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai
1/2020{1.24.). Önkományzati rendelet

Felú'füs
nkormányzat

eredeti ei.

módosftott ei.
3 050 OOO
3 050 OOO
1 800 OOO
1 800 OOO
1800981
26400000
26400 OOO
93455000
93455000
124 705000 126505981
124705000 126 505981

Felüjitás összesen

Beruhmás
Hivatal

Osszesen
Szennyvíz pályázat
lvóvfz saiát forrás

önkormányzat

1

HESZ
Terület vásárlás
Jótátlási biztosíték
Osszesen

Beruházás összesen·

0

0

870038643

870038 643

14 812 261
8 001 OOO

13011 280
8001 OOO
200000
1845000
893095923

1845000
894696904
894 696 904

893 095 923

E:av1
ébfelhamoz
1
ás
ó voda

óvoda kisértékO eszköz

100000

Konyha kisértékO eszköz
Osszesen

300000
400000
400000
400000
100000

1

Hivatal

Hivatal kisértékO eszköz

önkormányzat

Város és község gazd. kisérték(l eszköz
DooJer védönönek
Oeflblirátor tartozékok soortcsamok
Foaorvosi pályázat felhasználása
Traktor - ..<.L ..... __ t fethasználása
Városkörnyéki Alap törlesztés

0saz.-en

Osszesen
Egyéb felhalmozás összesen

ÖSSZESEN

1 392 OOO

1492000
2 292 OOO

0
100000
100000
600000
600 OOO

354000
24000
124079
2024 324
13 642 975
1 392 OOO
17 561378
18 261 378

1 021 693 904 1 037 863 282

5. melléklet

1/2020(1.24.). Önkományzati rendelet

Az Önkormányzat 2019. évi tartalékai
ezerft·ban

AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS
SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1

általános tartalék
céltartalék
államháztartási
tartalék

2
3

eredeti ei.

1 OOO OOO

módosított ei.

JOGÁT GYAKORLÓ

5598 815 Képviselö testület

l o v;j•beréuyi Poigárnw'jicri Wva l

K·érelem

„·· ·~ : ..
1

•.

·20·19Nov.2a

.:._

Sfb~ l Uő•dó : ~·,

Alulírott, Buruian László (8124 Káloz Szent István tér 19.), azzal a kérelemmel fordulok
Lovasberényi Önkormányzathoz, hogy szerződéskötéssel együtt engedélyezzék számomra,

hogy minden szombaton piaci árusítást végezhessek a megszokott piaci helyen. A szerződés
időtartama 5 év, melyben vállalom, hogy havi 20.000,-Ft-ot (azaz húsz ezer Ft-ot) fizetek,
mi-ve1 tS':I~ tll nomt.-ati ·ttrtpon ~rusttanék. A bérleti dfját 1 évre el6re hajfándó va8Vok kifizétni,
ami 240.000, azaz kettőszáz negyven ezer Forintot. A területet rendszeresen tisztán
tartanám, karbantartanám, pl. fOnyfrás, stb.

Ha Coop ABC mögötti területet az Önkormányzat lebetonoztatná a jobb parkolási lehetőség
miatt, akkor ahhoz is hozzájárulnék.
Telefonos elérhetőségem: 0630/333-1768

Káloz 2019.11.2h

_,

J

\j:J~ J~t

t-t-.

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ

TESTÜLETÉNEK 2020. ÉVI MUNKATERVE

január 21
1.) Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
előadó: Dr. Koncz László jegyző
2.) 1150 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem újratárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester
3.) Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
előadó: Südi Mihály polgármester
4.) Magyar Faluprogram területi karbantartás eszközbeszerzésére érkezett
ajánlatok elbírálása
előadó: Südi Mihály polgármester
5.) Park tér 931 hrsz-ú ingatlan bérlésére vonatkozó kérelem újratárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester

6.) Caravan Kft bérleti szerződésének meghosszabbítása
előadó: Südi Mihály polgármester

7.) Törvényességi felhívás megtárgyalása és a szükséges határozatok
meghozatala
előadó: Dr. Koncz László
8.) 0137/2 hrsz-ú ingatlanból 87 m2 terület megvásárlásának megtárgyalása
előadó: Südi Mihály polgármester

9.) Költségvetési előirányzat módosítása
előadó Südi Mihály polgármester
10.) Közterület elnevezése
előadó: Südi Mihály polgármester
11. Óvoda 2018-2019 működési beszámolója
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

12. Gyermek diétás étkeztetés térítési díjának megállapítása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

február 25
1.) 2020. évi költségvetés elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester

2.) Polgármester szabadságolási terve
előadó: Südi Mihály polgánnester

3.) Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló bizottsági jelentés megtárgyalása
előadó:

4.)

Bercsényi Miklós bizottsági elnök

Jegyzői

beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett

tevékenységéről

előadó:

Dr. Koncz László jegyző

5.) Óvoda nyári szünidei zárva tartása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető

március 31.
1.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendelet
felülvizsgálata
előadó: Dr. Koncz László
2.) Óvoda beiskolázási terv jóváhagyása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezető
3.)Egyebek

április 28.
1.) 2019. évi pénzügyi beszámoló (zárszámadó rendelet) elfogadása
előadó: Südi Mihály polgármester
2.) Óvodai beiratkozás jóváhagyása
előadó: Dr. Szendrei Attiláné intézmény vezető

3.)Egyebek

május 26.

1.) Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
előadó: jegyző, és a Humán Családsegítő Szolgálat

2.)Egyebek

fuit.{ ·q ~s o
..-jtítius 36.
1.) 2020. évi költségvetés
előadó:

előirányzat módosítás

Südi Mihály polgármester

2.) Egyebek

szeptember 29
1.) Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
csatlakozás
előadó: jegyző

2.) Óvoda éves beszámolója
3.)Egyebek

október 27
1.) Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása
előadó: Dr. Koncz László jegyző

2.)Egyebek

november 24.

1.) 2020. évi költségvetés előirányz.at módosítás
előadó:

Südi Mihály polgánnester

2.)Egyebek
december 15
1.) Belső ellenőrzési terve elfogadása
előadó: jegyző

2.)Egyebek
Közmeghallgatás 2020 április

S .
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Polgármester szabadsága

Südi Mihály 2019. 10. 13. napjától tölti be a polgármesteri munkakört.
2019.10.13.-2019.12.31. között id6szakra id6arányosan 8 nap
szabadság ál/aplthotó meg, melyből decemberben 7 napot vett igénybe.

2020. évre a megéíllapított szabadsága:
Alapszabadság
39nap
Elóz6 évr61 áthozott 1 nap
Összesen:
40nap

Lovasberény, 2020. 01. 17.

Készítette:

Tóth Rita
humánpolitikai e/6odó

•

":=(-

.... '

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.
Feladé:
Traktor Trade Kft.
Ügyintéző: Ozgyin Balázs
Tet: 62/242-063
Mobil: +30/4882606
Email: info@trck.ft.hu
web: www.trak.tortrade.hu
Adósz.ám.:23128255-2-06

Ciinzett:
Név: Lovasberény Község Önkonnányzata
Cún: 8Q93 Lovasberén~. Kossuth Lajos utca 62.

K.apcsolattartó:Sudi1'{iliály
Email !

sudi. miha l~•!Hovasbereny . hu

Adószám: 15727426207
J:ám: Arajánlat Magyar Falu Program keretében
az MFP-KKE/2019„ „ Eszl<iizfejlesztés

belterületiközterület karbantartására" című
alpro~ramhoz

Hódmezövásárhelv

Dátum: 2020.01.09

1Oldal:6

Tisztelt Polgármester Úr!

Ajánlat.kérésükre hivatkozva elkészítettem a megbeszélt eszközök ajánlatát.

1.) Arbos Ronin 3050 traktor, fiilkével
Motor
Tfpus: Lombardinl LDW 2204
Max. tefjesltmény: 35,3 KW/48

Emisszió: Tier 111 A
Hengerek száma: 4
Névleges motor fordulatszám: 2800 rpm
HOtés: Vlzhűtéses
Hengerartartalom: 2199 cm3
Max. nyomaték: 130Nm@1600 rpm
Levegő szOrö: Száraz reveg6sz0rö porfeváJasztóval
üzemanyag tank: 45 L
Váltó
Tfpus: Mechanikus 4WD
Sebesség fokozatok: 12E + 12H +4 Fast reverse
Kuplung: 9 multi disc száraz kuplung
trányvéltó, Differenciál zár: Mechanikus
Max. sebesség: 30 km/h
11

Kormány
Kormányzás típusa : Hidrosztatikus
Kormányozhatósági szög: 55°

Méret és súly
Tengelytávolság: 1723 mm
Maximum hosszúság: 2949 mm
Szélesség (min-max): 1098-1500 mm
Maximum magasság: 1885-1940mm
Hasmagasság: 296-316 mm

~ .-1y a.wrl'.;~T~;~~-~~i-1•~'j k1·; .I~ -'.;;~
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Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.
Súly: 1675 kg

Fülke:
Nyitható első-hátsó üvegezés

Munkalémpa 2-2db el61-hátul
Légkondicionáló berendezés

Mennyisé&t;_l db
VTSZ:8701

ÚJ g~p .

Eladási ára nettó:

7.350.000 Huf

Áfa összege:

1.984.SQO Huf

Eladási ára bruttó:

9.334.SOO Huf

2.l

VN 500 soszóró éa miítrágvaszoró

VN 600 só 68 mCilrégyaszór6. Egytárcás kúpos sószóró, kiviló min6s6g0 acél

tarüllyal, s6sz6ráshoz és m0tr6gyá:ráshoz Is lddlóan alkalmazható. ldeáUs

11Dmcaéa •ó vagy krtstályoa mQtngyézAshoz. Mllszakl adatok: tart61y kepaclth:
450 kg; súly: 83 kg; smrlsaáleseég: 8-14 m, befoglaló méretei: 1110 x 1110x
1170mm.

Mennyi!ége: 1 db
VTSZ:l432

iim

Eladbi ára nettó:

150.000 Hof

Áfa. összege:
Eladási ára bruttó:

40.SOOHuf
190.SOOHuf

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezóvásárhely, Pipacs u 44.

3.) BTL 125 tolólap gumiéllel
Munkaszélesség: 125 cm
Mechanikus állítás-jobbra-balra

Mennyisége: 1 db

VISZ:8429

wm

Eladási ára nettó:

33S.OOO Huf

Áfa összege:

90.450 Huf

Eladási ára bruttó:

425.400 Hur

„

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.
4.) Geo ~HC 155 függesztett szárzúzó

Mösz.aki jellemzők: igény szerint Y késesseL vagy kalapáccsal szerelt, hajtómű és a rotor
élcszijas kapcsolat, hidraulikus oldahnozgatás 500 mm oldalirányú é.llitást biztosít,
erősített hajtóműve szabadonfutós, kétoldali csúszótalpak, csapágyazott, állítható rögzitésű
acélhenger

közőtt

Felhasználási terület: gyomos, gaz.os területek. tisztítására és gyepfelületek ápolására alkalmas

·--·-···1 .
. T ..

1

r~~ -~Jes~ég
(Kések~~

- ·1

1

1

Kalapácsok mma

1

f~pigéoy
römeg.
;Munkasebesség
l ... ..

·- .

Megnvisége: 1 db
VTSZ:8433

!!WJ?
Elad6si ára nettó:

480.000 Hur

Áfa összege:

129.600 Buf

Eladási ára bruttó:

609.600Huf

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 lfó~vásár~ly, Pipacs u 44,

5.) Farmer 12 pótkocsi
Ossztúly:
1soo kg
Raksúly:
1100 kg
Plató méret:2,2xl,3 m
Maguftó: 4&+40 cm

Mennyisége: 1 db

VTSZ:8716

:ü..&tl!
Eladási ára nettó:

1.220.000 Huf

Áfa összege:

329.400Hpf

Eladási ára bruttó:

1.549.400 Buf

..

Traktor Trade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u 44.

Reméljilk ajánlatunk versenyképesnek. bizonyul, és mielőbb megtisztel megrendelésével
Birmilyen további információval kapcsolatban állunk rendelkezésére
Árajánlat érvényes: 30 nap
Garancia:
átadástól számított 12 hónap
Átadás:
megrendelő telephelye
Tisztelettel:
OzgyiD Balm
ügyve:ut6

Tta-ctot
'ti d Kft.
s
• Pipacs u. 44.

6&00 H6d

Ad.
SJJan.: 10400

. . 5· --06
• „ 10..65661000

II. .„. . ""'"''°" """'
=OPTIMUM
•)D)p:mj

•

BT.

Ajánlattev6 neve: Odisys Bt
Címe: 6000, Kecskem~t, Könyves K. Krt 109

Adó.szám: 21509975-2-13
Ajánlat kéréi neve: Lovasberény Közs'& Önkormányiata
Címe: Lovasberény, Kossuth u. 62, 8093
Adószám, jel: 15727426-2-07

Tisztelt Südi Mihály Úr!

Ikt.sz: FJ-005-20

Érdeklc5désére szíves tájékoztatásul közlöm a kért gép leírását és árajánlatát!
Ajánlat tárgya: Goldoni Ronln 50 traktor
Kiadási tétel mennyisége, mértékegysége: 1 db
Az er6gép részletes mOszakUellemz6i
a) fizikai méretei: 2949• 1225 mm / 1845 kg,
b) névleges teljesítménye: 35 kW
e) rendeltetése/funkciója: traktor

Goldoni Ronln 50
Felszereltség:
Motor: Lombardlnl 4 hengeres; 35kW/48Le teljesftményO; 2199ccm; folyadék hCitést1 diesel
motor.
Üzemanyagtartály; 451iter
Váltó: Sebességfokozat előre/hátra 12/12 szinkronizált irányváltóval; +4 gyorshátra.

Maximális sebesség: 30km. Korm,nyzás: szervós kerékkormányzású; 55°
Kuplung: kéttárcsás száraz; Kardántengelv: 540/1000;
Emel6karok kapacitása: 1600kg;

Összkerékhajt6s: kapcsolható
Hidraullka rendszer: 331/min szivattyú; 2 pár kétkörös és ldb egykörös hidraulikacsatlakozó.
Saját tömeg:1475kg; Hossz:2949mm; Minimális széless~g:1230mm; Tengelytáv:1723mm.
Kabin

Gyártó: Olaszország.
lV!

GARANCIA: 3

Az árajánlat pénzneme: forint.
Nettó ~r: 6 800. 000,-Ft

Áfa (27%): 1 836 000,· Ft
Bruttó: 8 636 000,-Ft

Friedrich Jenő - Gépkeresked6
ODISVS Bt. H-6000 Kecskemét Könyves K. krt. 109.
mobil: +36 307736701; fax: +36 76 482 099;
fieno@odisys.hu;www.odisys.hu;

a:

„

on•M~M o"m •Nlf<„ON mTIM •

~)Dm:D#l aT.

Ajánlat tárgya: Bagodi BTL 140 tolólap
Kiadási tétel mennyisége, mértékegysége: 1 db
A gép részJetes mOszaki jellemz6i
a) fizikai méretei: 1800*670 mm; 780 kg
b) névleges teljesítménye: 30 le

e) munkaspecifikus teljes(tménye: 5 km /óra
d) rendeltetése/funkciója: függesztett tolólap

Tolólap
Munkaszélesség: 1800 mm
Öntömeg: 180 kg
Szélesség/ magasság: 1800 / 670 mm
Gépigény: 30 Le -t61
Az áralánlat pénzneme: forint.
Nettó ár: 400 000,-Ft
Áfa (27%): 108 000,-Ft

Bruttó-: 508 000,-Ft

Ajánlat tárgya: Faza 250 só és műtrágyaszóró
Kiadási tétel mennyisége, mértékegysége: 1 db

A gép riszletes mClstaki jellemz61
a) fizikai méretei: 1100•1ooo•s10 mm; 100 kg
b) névleges teljesftménye: 30 le
e} munkaspecifikus teljesítménye: 5 km / óra
d) rendeltetése/funkciója: függesztett só és műtrágyaszóró
Munkaszélesség: 2 - 8 méter
öntömeg: 100 kg

Az árajánlat pénzneme: forint.
Nettó ár: 170 000,-Ft
Áfa (27%): 45 900,·Ft
Bruttó;_215 900 Ft

Friedrich Jen6 - Gépkeresked6
ODISYS Bt. H-6000 Kecskemét Könyves K. krt. 109.
mobil: +36 30n36701; fax: +36 76 482 099;
fjeno@odisvs.hu;www.odisys.hu;

•

Sicma MA-140 szárzúzó
Adatok:
- Munkaszélesség: 1400 mm
- Teljes szélesség: 1520 mm
- Tömege: 270 kg
- Kalapácsok száma~ 24 db

- Erőgép igény: 20-50 Le
- Kardántengely
- Hidraulikus eltolás

1 db Sicma MA-140 szánózó Ára nettó: 1150 OOO Ft
Áfa 27°A.: 337 500 Ft
Bruttó: 1 587 500 Ft

Friedrich Jen6 - Gépkereskedő

ODISYS Bt. H-6000 Kecskemét Könyves K. krt. 109.
mobil: +36 307736701; fax: +36 76 482 099;
fjeno@odisys.hu; www.odisys.hu;

Bagodi B_. 2000 pótkocsi
Hossz I szélesség: 365 I 168 cm
Raktér hossz I szélesség I magasság: 263 I 153 I 900 cm
Önsúly: 680 kg

Hasznos terhelhetőség: 2 OOO kg

1 db Bagodi BP 2000 pótkocsi Nettó Ára: 1 765 OOO Ft
Áfa 27°/o: 476 550 Ft
Bruttó: 2 241 550 Ft
'

Import gépekre: Árfolyam elszámolás a gép/ekl átvételekor érvényes Citi Bank devi7.a eladási árfolyamon
törttnik, az előleg levonásával. A feltllntetett árak a készlet erejéig, illetve 330 Ft/€ árfolyamig érvényesek.
Esedékessége gépátvétel előtt. Import áraink tartalmazzák a belfüldiesítés költségeit, a környm.etv6delmi dfjat és
a szállítási költségeket /az ODISYS Bt. telephelyéig/, de nem t.artaJma1.ZAk az ÁFA-t Az ajánlat érvényessége:
Árajinlatunk 60 napig érvényes. Remélem ajánlatom megfeleJ elvárásainak, s rövidesen rendelkezésére
állhatok a 82.állítási szerződés megkötésére, illetve a specifikációk egyeztetésére.
Kecskemét. 2020. 01. 10.

Friedrich Jen6 - Gépkereskedő

ODISYS Bt. H-6000 Kecskemét Könyves K. krt. 109.
mobil: +36 307736701; fax: +36 76 482 099;

fieoo@odisys.hu;www.odisys.hu;
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Ajánlatkérő:

Ajánlatszám: 03/2020

Lovasberény Község önkormányzatának Polgármestere
Siitlí Miluizy Polgármester dr részére

Dátum: 2020.0J .08.
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Székhely:

2433 Sárosd, Seregélyesi út 8/A.
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Adószám:

12581885-2-07

l

AJ'ánlatad6 adatai:

Név:

..

AGROSPIC Kft.

ügyvezető

\

-=1

Képviselő:

Moór Ferenc

l~ >fO-)jJJ.D \lWtlt :

T6rgv:

ISEKI TG 6370 AGL kompakt traktor ajánlar-- - --

:-·--1

JJ!_:_j

Tisztelt Südi Mihály Polgármester Úri
Köszönjük

érdeklődésüket

cégünk által forgalmazott gépek iránt. Hivatkozva ajánlatkérésükre,

ezűton

küldjük ajánlatunkat az ISEKI TG 6370 AGL kompakt traktor gépössz.eállításunkra a hozzá illő

hótolólappal, sószóróval, szárzúz.óval és pótkocsival.
Szeretnénk az általunk forgalmazott termékek magas

minőségi

és

műszaki

színvonala mellett cégünk

szolgáltatásait is sz.íves figyelmükbe ajánlani, hogy pozitív döntésüket ezzel is elösegíthessük:
•

pénztárca barát, teljes körű szervizszolgáltatás -felszerelt szervizautóval partnereink telephelyén

•

gyártóműi

hátérrel történö gyári alkatrészellátás

Bármilyen további kérdéssel, információval kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre a megadott
elérhetőségeinken keresztül.

Remélj~

ajánlatunk elnyeri tetszésüket!

Üdvözlettel:
Kökény Barnabás Tel:30/684-1564
értékesítő

Agrospic Kft.

cblSEKI

AJÁNLAT
TG6370AGL
kompakt traktor

2

Gf>ISEKI
TG 6370 AGL MŰSZAKI ADATOK
Motor:

3-hengeres, vízhűtéses, 1.678 cm3 ISEKI dfaelmotor, mai. teljesítmény 40 LE
97/68 EO szerint 27 kW 2.600 1/min fordulatnál).

Hajtóm6:

Duplakuplungos irányváltó hajtómű manuális és automatikus kapcsolással, 24
előre- ás 24 hátrameneti fokozattal. Sebesség: 0-30 km/h (abroncsozástól
függően}.

Differenciálzár:

Hátsó kerekre ható differenciálzár

Összkerikhajtás:

Függetlenül kapcsolható

Hidraulika:

Két hidraulikaszivattyú. Konnányhidraulika teljesítménye 29,3 Vpere 150 bar
nyomásnál, munk:abidraulika teljesítménye 32 Vperc 150 bar nyomásnál, 4
hidraulikacsat1ak.oz hátul
Szabványos hátsó Kat. 1.

emelő, felső

feszftövel, 1400 kg emelöerövel

Hárompont
hidraulika:

(csatlakozó pontoknál)

Kormányzás:

Teljesen hidrauJik:us

Kardán:

Hátul: 540/750 és 1000 1/perc, has alatt 1080/1500 és 2000 1/perc, egymástól
függetlenül nem kapcsolhatók

Fékek:

Olajban futó tárcsafé~ hátsótengelyen hat

Ülés:

Ko.mfortülés, a vezető sűlyához állítható, 3 fokozatban dönthető háttámlával

Fülke:

CE Biztonsági komfortfillke, fényvédő tlvegek, fütéssel, klímával (opció)
felnyitható hátsó és kitámasztható oldalsó ablakok

Abroncsozás:

Terepgumi elöl: 7-16, hátul: 12.4~24
Gyepkímél5 gumi elöl: 212/80DI5, hátul 355/80D20

Méretek:

Hossz x szélesség x magasság (mm): 3.195 x 1.290-1.750 x 2.595 / 2.2202.280* (bukó.keretlfiUke, *abroncsozástól függően)
Önsúly: 1460 kg (buk6keretes); 1750-1808 kg (fülkés)

berendezés:

Közúti világítás komplett, mun.kafényszórók elöl, hátul, féklámpa, irányjelző,
rendsz.ámtábla világítás, műszerfal üzemanyag jelrovel, motor h6fokjelzö,
üzemóra számláló, 7 pólusú pótkocsi csatlakozó

Vonószerkezet:

bashúzó

Elektromos

Auto-Lift funkció - hátramenetbe kapcsoláskor a hátsó 3-pont felemelkedik
Auto..Stop funkció - hátramenetbe kapcsoláskor a hátsó TLT leáll
Vonóerószabüyozás

3
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AJANLAT

ISEKI TG 6370 AGL fülkés összeállftás
Nettó egységár

Cikkszám Megnevezés
31.321
32.251

(EUR)

ISEKI TG 6375 AGL (40 LE) alapgép fnlkével
- Terepgumikkal, elöl 7·16, hátul 12.4-24

27893

Az alapgépen - az egyes adapterelui.él killön jelzett.- szükséges kiépítések:
Cikkszám

Nettó egységár

Megnevezés

(EUR)

321.5910

Frontemelő

Kat. 0 gyorscsatlakozó háromszöggel és egy pár első
hidraulikacsatlakozó

321.5211

Lengéscsillapító frontemelöhöz

1825
403

Adapter ajánlatunk TG 6370 AGL traktorhoz:
Hówlólap:
Cikkszám

Megnevezés

Nettó egységár
(EUR)

4

,

AJANLAT
35.0200

RSS 200 h6tolólap, munkaszélesség 1859-2000 mm, vulkolán éllel.
Masszív, megerösített palás4 a palást magassága 700 mm. kiváló
hógörgetési tulajdonság, állítható magasságú csúszópofák, rugós
ütközésvédelemmel, hidraulikus oldalállítással, Kat 0
gyorscsatlakozó háromszöggel.

3376

Alapgépen sr.übiges kié.pltis:
- Frontem.eló Kat. 0 gyorscsatlakozó háromszöggel
- Hidraolikacutlakozó elöl 1pár

Tárcsás siJszór6:
Cikkszám

Megneveús

35.206

SA 360 tárcsás sószóró berendezés, 360 literes tartálytérfogat,mechanikus
szórásszélesség és mennyiségszabályoz.ás, betöltő rostával
és kardántengellyel,bolto.z6dás gátló keveröművel (keverő-maró
tengellyel-homok, só; homok-só)
szórásszélesség 1-6 méter között
Kat. 1 hátsó hárompontra szerelhető (Kat II. estén át.alakítás szükséges)
Meghajtás hátsó kardántengelyről 540 ) /perc fordulattal,
csatlakozó profil 1 3/8"

Nettó egységár (EUR)

2 867

·<',
, , .....:- , ,..J.n,
1.:Joszoro
1ueges"„.ioA:

35.205.1
35.206.3

keverömű zúzalékhoz

és granulátumhoz
PVC takaróponyva SA 360-hoz

5

128
133

;~l>K".'25 tgyte:~geIYés :há.ro~ oldalra ~U.enő pótkocsi
Fe/sr.er.eltség:
Megengedett legnagyobb össztömeg 3.500 kg,támaszsúly:700kg
Kapcsolási magasság: ca.770 mm
PJató: 2500mm x 1520mm, kivehető sarokrakonca, acél alváz,
az alváz kiváló minőségű acélprofilokból
Alapoldalfal 2500mm x 1520 mm x 400mm acéloldalfalak
homokszórt, alapozott, festett vagy horganyzott /gyár által választott/
Megerősített festett vagy horganyzott alváz-nem rugózott /gyár
által választott/
1 fékezett tengely, nyomtáv l 250mm
R.áfutófék

DIN vonószem d=40 mm
Gumiabroncs 1on5-15 1OPR/teherbirás l 800kg/kerék 25 kmlhnál
25 km/h kivitel
Erös összecsukható támaszt61áb
3- fokozatú-billentő munkahenger 900 mm-es magasságig,
végálláskapcsoló
2 db ötkamrás világítás tartóval 12V
első helyzetjelző lámpa fehér
Vizsgáztatva (25 km/h),
Garancia: a gép átadás-átvételét követő 12 hónap

l db EDK 2~ pótkocsi ára:

1.520.000 Ft+Áfa

280.000 Ft+Áfa

Magasító 400mm

GEO AGL rézsúvagásra alkalmas, vízszintes tengelyií szárzúzó
Hátsó függesztésű, kardántengely meghajtású szárzúzó-mulcsozó gép (hidraulikus oldalmozgatással
és dőlésszög állítással).
Az ideális munkagép árokpartok, útpadkál4 gyomos. gazos területek, gyümölcsösök tisztítására. 3060 LE teljesítményű traktorokhoz ajánlott.
Vasöntvény házú, erősített hajtóműve fix áttételű, szabadonfutóval szerelve.
Oldallehajtása ékszíjas kivitelű. A talajkövetés és vágási magasság a kétoldali csúszó talpakkal, és a
csapágyaz.ott, állítható rögzítésű acélbengerrel biztosí1ott.
Kiegyensúlyozott forgórészének magas fordulatszáma a tökéletes vágás biztosítéka.
A biztonságos munkavégzést CE szabvány szerinti védőburkolatok szavatolják.

6

•
a gép fllggölegesen

lefelé

+ 90
- 50 fokban tud dolgozni

1 db AGL 12S kalapácsos szárzúzó ára kardántengellyel:

2.400 EURO+ Áfa

AGLI25
1250mm
1800mm
30~ 50Le

250k

21 db
1 db

Az árajánlatunkban szereplő árak ÁFA nélkül, sárosdi telephelyünkön történő gépátadás~l értendők.
Az EUR-ban megadott árak - igény esetén- forintban, a számlázás napján aktuális HUF/EUR K&H
Bank devizaárfolyamon kerülnek leszámlá7.ásra.

Fizetési feltételek:

30 % megrendeléskor mely foglalónak

minősül ,

70 % gépátadás elótt

átutalással, vagy külön megállapodás szerint.
Szállltás:

a megrendelésl.01 számított kb. 4-10 héten belül az elöszállítás jogának
fenntartásával, megrendeléskor visszaigazolásban pontosítva. Gépátadás,
betanítás, próbaUzem telephelyünkön előre egyeztetett időpontban.

Garancia:

gépátadást6l számítva 24 hónap az alapgép és 12 hónap az adapterek
esetében a magyarországi jogsi.abályoknak, valamint általános garanciális
feltételeinknek megfelelően.

Szállítási költség:

a vevö telephelyére történö leszállítás további megállapodás szerint

lehetséges
7

„

F()rgalomba
helyezés:

igény esetén a traktort lassú

járműként

vizsgáztatva, forgalomba helyezve
adjuk át, ennek költsége 150.000,- Ft + Áfa/gép, amely tarta.Imazza az
Agrospic Kft. teljes körű ügyintézését (kivéve vevőspecifikus költségek).

Az ajánlat érvényessége: 2020. február 28.
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E16terjesztés
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő Testülete a 147/2018. (XIl.13.) számú
határozatával bérbe adta a Lovasberény, 168 hrsz..ű ingatlant a Caravan 01 Kft.-nek 2019.
évre. A bérJet határozott ideje lejárt év végén, ezért amennyiben továbbra is bérbe kívánja
adni a T. Képviselő Testület a területet, határozatban szttkséges dönteni erről, és a bérleti díj
mértékéről is. Tájékoztatásként a bérleti díj 2010-2019. évben 18.200 Ft/hó volt.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselói-testülete

.•••••/2020. ( ••••••••••)számú

HATÁROZATA
bérleti szerződés módosítására

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztést megtárgyalva úgy
határoz, hogy a Caravan 01 Kft. (8093 Lovasberény, Hunyadi u. 23/a szám alatti)

részére határozatlan

időre

bérbe adja az önkormányzat tulajdonát

képező

bérlő

Lovasberény, 168

hrsz-ú ingat1ant.
A bérleti díjat havi ........ .. ...... .... .. .. .. ...Ft-ban határozza meg.
A bérleti díjon felül az ingatlan használatával kapcsolatban

felmerülő

áramdíjat a

köteles megfizetni, a részére kiállított számla alapján.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

.. .. ... ....... .... .. ........ ..... ... , .... .

Határidő :

.. ....... .... ..... ......... ....... ... ... .

Südi Mihály

polgármester

Dr. Koncz László
j egyző

bérlő

3.

Fejér Megy~i Kormányhivatal
Ügysztm: FE/02/123~112019.
űgyinttm: Kert~ dr. Tllika Tlinde
Tel.: 22/514-787

Tárgy: Törvéuyes~i felhívás
HivatkozAs; - Mell~et: - -

Lov»beriny Község Önkorm•ayat
Képvisel6·testiilete

J..2va•beriuy·
KÓss•th utca U.
8093

Tlazttlt Polgármester Úr!
Tiut.lt Képvisel6-testül~t!
Lovasberiay Község Önlwnnányut Képviaelél-testllete (a tori.bbiakban: Képvi11116-tt1túJel)
2019. év ncmmber 5. aapján 18:00 órakor tartotta nyílt, re11dkiriU Dlá't, amely Olésról ktswJt
jegyzökOnyv (11 tov!bblakban: Jegyzőkönyv} 2019. novembu 19. napján a Fejér Mqntei
KormAnybj va t.elll.!lk feltcrj esztésre kcriill.

A Kéfwiseló-testllel • 2019. •ovember 5. napján t.rtott ilésirc \-onatbzóa11 a ,);tacaroruág
helyi !lnkorm"1yzatalról" siól6 lC>lt. él-i CLXXXJX. t6rveuy (a továbbiakban: M6tv.) 132. § (1)
bckczdé.s a) pontjában hizto.dtott hatúkiirilm alapján u a16bbi

törvényuségi hlhivhsal
élek:
l. Az llles Jegyzók.önyve az alábbiakat tartalmaua:

„A kqwiselő-latlifn 1111/J nJ11>atósnd, tí irri n.mwuittal trz alábbi lratdrozatot hotJn mq::
Lo110S!Jeráry K&slg Őltkontuinp,a111 Klpvh«ll-tutülete
JJB/2019. (XL 05.) nántA
HATÁROZATA
Jqyr§köny„vu.etli is jqyzllkiJny• ltiteiesiJö n1egv6/tm1btiról

Lova.1heré11y Kömg (Jnkurn1á1tyea10 Képvisefö-testiilet11 nyílt ülesén fegyzölriJJ1)111 vezetön1k Dr Koncz
Ldszló jegyzót,}ef)'Zókőnyv 1rinlesí1611~1r. Biihm F.riko képviselöt vtilaszljQ 111eg.
Fd66s: Siüii Mihól}~ polgár1nester

Hattfriáíi: azonnal"
8000 S2ékcafchérvir: S1cftt Í&tván ll!r 9., Td: 221526-900. f&.J(: 22f526-90i,M&il: h!Y.!itl!lli!:iicr.coy..b.\!
Fejér Meg)'Ci Korm611yhiVl118l Hllós'&i Fóoszüly
T6rven)'Cll~i Felügyeleti Oszlélya
Tel.: 221514· 781. fax; 221.526·940, „ ,...;1: torysnycucg@fc;jg i:JtV.1111

•
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1.1. Az Mötv. 52. § (2) beku.dése és a 81. § (3) bekezdés b) és e) pontja u alábbiakat tartalmazza:
(1) .A képvise16·tesffllet Olúért1k a jegyzDlrölr)'l'ét o polgórnwster és (J jegylŐ ilja alá. A
jegyz6/c/Jnyv ~ amelynek elkúzftiseröl a jegyző gondo&Aodilc. .A zárt '/Jlésr61 lriilön
jegyró/riJlrpet kell készírtnL .4. jegyzölrÖlfylltl az Q/itt kowtó tizem11 napo11 belill a jegysö köteles
meg/Mdeni Q konncínyhhiatahtalc. "
"81. J {J) Aje~ó
b) gyakorolja a nnrnlróltotól j()grkrt a polg6r1nemri lri"'1fa1, a lclJ1lln i!nlrorurálly.rarl llivarol
köztlnM"lói ' ' mt11'1kavállal6i tekintettben, tovóbbá lf)Yilcoro/jo az egyéb mwkáltatói jogokat az
alfegyz4 tÓÍlltelAbePI:
e) goncimlwdllc az önhlrmányzat nríiködhml lcapcsolatrufelodotolr. eltátás6r61: „

„ 51, §

A fentiek al1pj6n a képviselö-testDletl 11'8ek je&Ydkll11yvei11ek elk&zitH&ól a jegy261tek llell
goacloskodnia, él • hivatali dolgozók munkak4ri feladatait a Jezyz& •at*rozu. meg. A képvisel6teatileti lilések jegpökön7ftlnek elk&zité!ít • jegyzé, a hh11taJI appantus egyik tagjának,
m1mkaJdlri lefrá•6k11, utasltúWmt kiadbtja, vagy a u.ját mnkah.Ori leirúiba11 foglaltak
IUririt, maga kis.dti el • jegyz61c.fnyveket, a jecya~köoyvvezdl'I személyére tehát nem a
potprmester tesz j.va1datot.

l.l. A jegyzókilnyvvezet6, vaJamiat a jegyzókönyv hltelalt6k uemélytr61 u.6ló d611tés olJ'ill
dö21tés, Htely aemélyb~ k6t&lö, egyedi d&ntb. EblHil klfol)'ól1& a '"P'iael6-~llf 118/2019.
(XLOS.) lláni6 batiroaa t5rvé~rtö, mivel abbu ~ düatéssel jegyz6k.6nyvveietit, valamint
jeayz6ldlayv bitelaftótdlautoct meg a IGpvise16-UstileL

„

2. Az ill~ Jegymk&y'<la u alábbiakat tartalmazza:
„SDdi MlluJ/y polg~stet: Á111''1lltJ'iboi egyéb éntV!'Hle/,jQVallat ninct itgy.u!(nrazásra le3Zifol,
oki rn SZMSZ rtndeletet o jawuolt kiigozit6ssal eljogOl/ja, "4zfoknrelésu/ s:zawmon.
11 Kipvitrrlö-tntiiki nyOt wn•triánol 1 lg611 suri>ai(l(ftl/ai nldbbl lu1ttfro:.11ro1 hol/ti meg:
Lovas1Jert11y K~rsét: Onkormá11yzptn Klpl'imiJ..IUll#I&
120/2019. (XI. OJ.) u4mú
HATÁROZATA
Lovnsbtriny KiJu~g iJnkorm4nyUt111 Sitrv.Ull és Múliidisi S:.abtf/)l9Z11tónr6l 1r.óló rem/elet
elfogatlásrirM

Lova.sberény Köurg Önkormán)-mta Kipvi:relö-lesfflle1e a Lovasberény Község Ó11ko1'111ányzola
Szervezeti is MiílrMési Szohá/)IUlfáról .rzóló rentklel-terw!U:let elfogodjo. é3 1312019. (Xl.05.)
számon iJnkor111ár1yzati rendeletei közé iláotja.
FekJ6s: Dr. Koncz L<iszló,jegyu'i
Hntt11ldó: Q'lonnal
A rendtltt 1',JO órakor kihirdeti.s~ kerillt. "

A 12012019.(Xl.OS.) számú határozatban (a továbblslcban: Hatúozat), valamint a~ elóterjeszt!sben
foglaltakra tekintettel megállapitottam, hogy l<>vasberény Önkorminyzat Képviseló-testiilcu
Határozattal k[vá.nta elfogadni „Lovasberény Község Önkonnényzata Szervezeti !s Működési
Szabélyutíról azóló 13/2019.(XI.OS.) iinkormáayzati rendeletét" eziltal jogsz.abálysertést követett el,
az al6bbiak szerint.
A2 Mötv. 43. § (3) ~az a!ibbia.kat tanalmazza:

„ 43. § (3) A képviseló-teJfrilel oz olaku/& vagy az azt kiJ\retó iJlise11 e "'rvhl)' szabályai szerim
nregalkOlj(I ~gy foliiMzsgdljo .uervezeti is mfiklJdési szab6lyzatárol .szól6 reitdeletit. o polgármesrt.r
8000 Szc1usrche!v6r, Szent lstvlin tá-9., Tcl: 22/S26-900, fu: 22/S26-905;c.1n,u: ~
t'cjér Mcg?ci Komlinyhivai1I Ha1(>Jágj F6DSZJ~!y
Törvén~ Felügyeleti OslJál,ye
Tel.; 221514-181, Fax: 221526-940, e-mail: t!![IW$SSOl!Ml;jcr.g,nv.hu
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ellilerjuztise olapj/111 ~gváloSZlja a bizottstig vagy bizott!ágok tagjait, az alpofgdr111estert.
alpo/gármesterehr, áiinJ iffetményikról, tl:rzttletdijllkr61."

Az SZMSZ 3G.31. i-a 82 alábbiakat tartalmazza H 6nkormé.nyia1i rendeJctaJkotásról:
.30. § (1) .A képvise/6-4utület önkormányzati rentkhJei Q/lcf)JIJal a t6n1'11)' 61tol rrtm szab4Jyozo11
helyi tlÍ1'8otialmi 11iszonyok rendezésére, 1011/Jbbá tilr'Yény fttlhatafluaiá.Ja alapján Clttllak
wgrehaftcúára.
(2) A rendelet alkotá5ál ~zdeményezheti a polgtirmeSler, az tJnkormányzaJi klpvi.tt/6. o /rJpvisdiJ..
seslUlet bi%011.r6ga, vagyajegyz.6.
(3) Rendelet-terwzeteJ a pofgón11nler, a bizottság, vagy ajqyzó terjembetntk elö.
(4) A niKielet-terveulhn. e/ÖJerjeuteit módtiiftó jfJl•aslmot a polgúrmesUirhez irás/)an kell beriyJijtani
legJ:úBhb a ruadtltr-terPezet llil4}ánok lezárását mege16z1Jen.
(5) A nndelet-luve.ztl szakmai el6késritastnek feladatait a fegp.ó láJja el A jogalkotásról n6ló
t/Jnlé11y rendtlkttüei11ek nregfo.lelóen kell elvigunl a szabtilyozás el6ietes lwtd.mlJ8Ólu1át h a
löl'vbry által meghatározott rar1aknnma/ kel( a jogszabály terverelélru indokoltbt csatolni.
(6) Ha jogs:IÚJály ~latMly ,,zen•ezel vngy nemlly nám6ra ktfejeullen jogot biztMll arra, b<Jgy a
rendefet terwte"I \lélemilfyezhaae, Dnnde/tt e/ö/r,tsz/t6je tb/8115 gondosf<odn( arról, hogy OS trintert
szerv vagy .uemély t jogtivul élhts..un. ..4 rtnthlel·terveu~1 a kijelölt btzottaágok meg1drgyalják.
(1) A jey;yzó gondoskodik a jogafkotósról uóló törvhiyben 111eghatórozotralr szerlnJ a mldeletdc
utólag<M IH.itáwizsgólaláuak míkség szerinti. valamint a rendeletek tartalmi felilMugákir611ak
fo~vamutus lefolytatásóról.
3J.§ (/) Az önlrnr1m:inpali mrdeleleket a Raplári iv elejétől kudöd6e11 hilOn·k:tllón, fo/ya111Qtos
iv.számma/ 'Jrsfl e/látni.
(2) Az "'1kornrónyzati rendeltt megjellJll$e, an110k kihirdetúe során:

$0Tl-uinll/IQ/ Ü

a) a randefat n1e,:olkot6júnuk telje.r 111e?iel6/ésl1: L<YVosberiey K<Jz1ig Önkormán)'U't Képviselötestületinek.
b) a re11dele1 sorszámát arab szánmJD/,
e} a ,,/"jel,
dj a rendel1tl kihirdetésének ivé1 arab .uámnrat,
e) ztiJ'ájelbur a rtndeTet kihiráe1ésinek Mnapjdt r6111oi szeímnral is napját arab számmul,
f) at „ Onkormcinyzatl rendelete" kifejezi11 es
gJ a rendelel elmél tartalmazza.
(J) A re11deletelre1 a polgórmesler és a jegyző írja alá.
(4) Az m1kor11ráJ1yzalf re11dele1ek kihirdetése a pDlgón11esterf hivatal hirde161áblájára történö
kifagge$i.lés Ílljón f/Jrll11ilc.
(5) A jeg)'ró intimdfk a Tl!ndelctelc hirdetótdblán törtdnö kifiíggeméséról é.• az tmkormányzal
hi1'fllai05 honlapján VQ/ó megjelentetislról, valamint o fegyzó go-,,doskodik rendeTet1116dosílfísoJc
esetén 01 egységes szerkezet átvezttltéröJ a szánrít6gépea hálózoJon az fHlkormány.wt hivatalos
honlapján.
(6) ÁZ ónkormányzali rendeleteket meg leli /rQ1Je11i atoknak a s:erwutelmek. amelyek a rendeletek
rentlelkuéieiltelc betar1ásáb011, \'égrehojtásában érdektltek. ;//eNe abbr.m lrö..-ve1Tt1ri11 é1·m1e11elr
(7) A re"'1eletekr6l tryilwi11tartást kell vezetni, melyröl "jegyzt1 gondoslwdllc. "

es

„A jog11lkotásról" szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (4) bekezd6sc az
AJiibbiakat tartaJmatxa:

„1. § (4) Ajogs;abályofc megollrotósakor biztosila11i kell. hogy a jogszabály
a) megfeleljen oz Alapt/Jrviff)'ből eredo tartalmi ésformai követelminyeknek,

b) i/les'Zkedje11 ajogrtJtdner egységébe,
e) megfeftljen a nemzttlriJzijogh61ú~e11rápoi1111iósjogb61 ered6 klileluetlSégelmek és
ti) 111egfelelje11 a jogalkotás szakmai k<Jvetelininyeinú."
ROOO SW<csfcbi!Vár, Sunt l1tvá11 lé: 9„ Te!: :zJ/526-900, F~ 22/S26-90S, e-mail: hlvanll@fgeq;q.r.JIJ!.
Fejl!r Mc&}'Ci Kormfin)'hi\•ital lú.tós6gi FóoszUty
Törvé11yessqi Fdüf)'Clctí Oszlilya
Tel.: 221514-781, Fax: 221~26-940, e-mali: !Oryp!yestcg@~er cov h)l
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A Jat. 8 § ( 1) bekezdése értelm6ben:
„8. § (1) A lratdlyos jopzabályi rendelknlst a jogalkotói hatósk6rref remielkezö mni jogi:abá/y
megal/w16sáva/, a módoailMi klwJm jognabályí rtndelkezé:st 1itelese11 111egjt/(J/ó, a 1nódositárt
kimondó j<>g;szab<ílyi N!lldtslkrzéuel mödoslthalja.
A Kúria Önkonnányzati Tan6csámk K.öf.5.00912019/4.17.ámú határoata az alábbiakat tartalmazza:
„{20) Jelen úgy tblyóllása szulnt az önkormányzat rendelrr~t önl:ormáriyzatl határozattal „trósíreue
meg". A Kiri11 rónultllt, ltogy egy ~nkormányuui llathotAI 8ellllnilyo1 m6do• wen1 lrinllrttl .gy
ltúormállyz.oti re11t/Det hnlfilydt. A Jat. 23. § (1) lnb:zdise surlnt az önkormál'IJZOI által meghoz.ható
ncmnatfv határozat ~zjogi ~tnaoofyom ~köt. A Kúria a KiJj50251201514. núnrú
hotóroza1ába11 rámlllafott: a jogswbályallwtás oz állami szervek legfal1tosabb kőrhatalrJ11
jag<nÍlllá11ya. Ai AlapUJIWn, lcizár.ólagos .ua~ tartolmtJZ arra vona1/rozóon, hogj• az állami
nervek milyen jognabályo/ral alkothalN:lt. Az AloptiJrvbry 31. cikk (!) bda1Nu 3Ztrint cr helyi
OmronTJányzatok llgfOfltosabb 10zlraralmi jogosltwmya a nndeletalkot6s. A lrrlyJ önlrormányzali
Mpvlse/6--tulíJ/et a helyi köziigyd intézése SDl'án kinllatalom birtohibCll1 rtrrdeltlet alkot Az
A.lapt"rváry J2. cikkibenfe/s(lf'o/t jogrnítvtin')IO/c. - így 11 ren<kletalkotós - a:r lJnkormányrotok relat/11
álfClllmerveuU au/1Jn6Jnl6ját védik. Az AltlptkHRY a jopit1Hf.1a/kottis, mint kózbatalml
uvikUzydg tdintnlllen qy tdrl rendszert /ripet~ 1rttgjáöli a lri'1ocMil6t, mqjöili 11 jogstllb•ly
neve, ""*1lruik evmdshi "'116 "~ORJl111cról. E re11delkaádc aftrpjlin - trmil a Jut. B. § (1)
Wa.tlhe nug 11 fogalmat -, ui ö11kor•dnyutl rt11thlln csak 1Jnlornui11J1Z11ti ntuleleJ~ lelt«
"'6dom11n;. At iinlomtánpt bmároz.111« nun jognabdl)', az 6nltont1tfn1zt1t ltattfroU1111. tartolmdt61
jiggdlu;J/ REm jhlt'11 olyaa joglurtánol, tmiely az 6nkormdnyiati ren•let rnódbsHifflto: MD
ki~~illet met. (Indokolás {12})"

Mind~e tekintettel Lovasberény Község Öllkormtnyzat Kópvisell'>-tm!llete a 13/2019.(XI.O.S.)

ónkormányuti rendelet« 112 Mötv. 43. § (3) bekezdés~ek. a Jat. 2. § (4) bekezdés6be 6s 8. § (1)
bekei.désébe iltközo - jogsz.abilys6rt6 módon kívánta megallcotni HatArozat meghoutalával, amely
jogbatAs ki"411ására, tehát rendel~. nem alks!mas.
3. A Képvisel6-testűle1 ülésének Jegyzőkönyve t t alibbiakat tartalmazza:
,..A Kipvis1l6-tuliUel nyfll S?.JJllJUtlssal 7 lgin sz.11WJZQ/lol at llföbi hatátozll/ot hvda n1tg,·
Lovosbert1i1 Klu/: Ő11liormánflllla Xipmd6-1utille1
12112019. (XI. OSJ Sl.IÍ1ltR

HATÁROZATA
kipvim6k uoiélya l.rin1e1higirö/

Lowisberiny Kinség Önkormanyrala Ki{J1li:re/6-tutiífet~ tigii óOnt, hogy .BucJ'nyi
Miklós, Hr,ifndgef Anno á Horváth Péler ká~i.:sefóke1 a - Gazda1uigt, nnnigy;.
Vagyonnyilatkozati is Ös11eférhe1etleméget Yfzsgdl6 Bi~onság 1agjoinalc meg.'tifusztáso
EOrd11 - a d6nréshozatolbdl nem zárja ki.
Felelős: Stldl M1'1áfy polg6miester,
Határidl: azo1mol"

„A KipvlsellJ..testlUet ,,,nt n;o:vaiással 7 igur "11V4Cattal az 11/ób/JJ lr111drot.<1tot hozta meg:
uva!Hriny Kör;ség Önkonn411yzata Kipvi:sell/4estiilet
11312019. (IX. OS.) s:dmt2
HATÁROZATA
Óm.ipty Divid t.épv~elll •:emllyu irl11~tl3éc'ró1

Lovasberét1y K6uég Önkorm<iJJyzQ/a KépviJelfi-tesJiileJe 1igy dönt, hogy Órszigety Dávid
képvi1elö1 • olpofgtirmeslerré váfa.rztá.sa sorá11 - a dtJntéshozolalból 11e1n zó1ja ki.
8000 SUlccsfehérvir;5-tt lstvan 1.6' 9., Td: 22152.6-900, fu:: 221.526·905, e-mali: bh:<!!~!!~J!JI
fejér Megyei .K.ormiulyhiYll.81 llat6ségi Föombly
T6rvénycfiSé&i Feligycltti <>=ály1
Tel.: 221514-781, F101: 221516-940, e-mail: torvegycsseK@fcia.wl\'.hu
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Fdelis: Siidi Míhály pO/gánnemr,
Hmiridl: azonnal"
Az Mötv. 49. § (1)-(la) bekezdése értelmében:
„49. § (1) A Jrepviselö-wstillet dantllshOZ111al6b61 kizárható az, akit vagy akinek a J;(ju[;
hozzátartozóját a: tigy nemt/ye&en binli. Az OnA:orm6nyzati kipvl:se/ő ~teles bejelenteni a
szemelye1 érinlet1#ger. A lizcírásró/. cu é'lnteft önkorm6nyzati ldpvi.Juó Aeztkmhtyaéién ~
bármely ll1rim·nrtí11)1Zali lririseló jawularón1 a lcipWu/6-teJIU/el diJnt. A kizárl ön~ali
kipvi111/6t a hatmwatk'Pulég ne111p<111tj6bóljelertlevönek h/l lehnteni
(Ja) At (1) bekwllsbenfoglaltokot nem UJI trlhlmousi, Jrn 11 kipvlnlli-H1tiild dÖ#l1l1/un11tllla EJ!lé!
lflll/IÍlrgk vdlmtásliur, k/neveúshe, 1ttezbirásáru vagy delecálastlra 11Óllyld. ~·
A fentiekft! ldlintettd a Képviae16-testtlle1

ai

bintelf Wpviselök "

az alpolgármester

vonatko:dsáb.n az Min>. '9. § (la) bekwléaélle &tli6z.ö mcidoa hozott '1önt&t u
érilitetttéeekbl kapaolatban. A JUpviselö-testilet ll1/l019.(XLOS.) sdmm batArozata és a
ll3/2019.(XL05.) mm6 hatirozata tehát az M!ltv. 49. § (la) bekwi~re tekintette)
törvénysért6.

4. A K.épviselö-testúlct ülésenek Jegyzőkönyve ai alábbiakat tartalmuza.:
,,A Kip••isd6-1est1Jla nyr1t n.llWl'Cianl 7 igen „,tlWIUltál az 11/ájbl hlftdro1.lllfl haú• 11ttf:

LM11sberélty K/Julf Önkorm6ny:at Kép-lb-1iJ.lntiJ/etllld
13312919 (Xl.05.) srómú
H.4TÁROZATA
ll K1Jdp-Du11t1 Ytdike BuUaMkgad4/lwd4si Ónk~nnlrtyvlli
Tnrtulás Társ11/á.rl Tamicsába tOrlénő tag delegálásártJI ú n l•g lldydtesltisi mrd}bJI
l.
Lowubertriy
Yórm
/Nngylt~Jég'
~9Bk
ónkon"án>:zat
Képviselóte.f/IJ/ere o Közép-Duna Vldé'kl! Hulladé/cgazdálkodási Önk>nnáfryzati
Társul6s Tmulá.ti Ta11ócsóba tagliént delegú}jo Sf.íói Mihöly pelelftlnttSMrtl
oJpolgúrmelterl I Onfrol•mányzotl ~pvire/61.
2.
A delegált tag távollite, otadályoztatáso esetén Örnigel)I Dimd
alpolgármesteri mt11áken6jük egy/Jfles
t6volldle,
oktuiályozlaJ<ÍSD
esetin Böhm Erika onkoro1á11yzali kipfliselót bízza meg.
3.
A képvínlo-lestfJletfelkéri ajeg)'zÖI, hogyjelen hattírOUitrdl a Tár~wóst
irte1//se.
Fele/61: SiJdi Mihály polgármester
Hat6rldó: azonnal"

Az. Mötv. 58. § (1 )-(2) belce.zdésc és a 94. § (2) bckcui~ az alábbialtet tartalmazza:
„58. § (}) A bizottság eh"'1fe11elc é!J tagjaimlk 111egb;zatása a kepvise/6-Jestfilel állal lőrt'nó
megválasztással jtin /élre, a lctpvise/ő-rtstüfer megbizOlásátrak id61ar1a11wa. A bizotaág e/n{J/cél é.s az elrNJkkel egyillt ~amf1011 - lagjait1olc több mmt a felél az önA:ormálty:zatí lcipviselólc kDziiJ kell
wJlcrsztu11i. Nem lehet a bi!c>lls6g elnöke vagy tagia a polgá„mesle1·.
(2) A /ripvisalö-1os1urn a bfzotlság s.zemilyi iim:et,1elit, l4tszómát a pofg6rmesler elote1je.rnésére
bármikor megi>áltoztatharju. a lcötele;ócn létYehozamló bizouság kMtefévef o biwllságOI
mtgsziJ11leJheli.

94. § (2) A támJlérsi um<icsot a társul/ iJ11/cormr:R1ywtok képvisel/J-tesrtíletei által delegálJ t<lgOk
alkotják, ((kilc a megöllapodásbon meghatórozoll számú szavmattal rendelkezn11k."

6000 SzdkesíchtrvÍÍr, Sunt lstv.in téf 9„ lel: WS26-9ÓO, Fllll: 221526-005, e-mali: hi"ll!ll@fqj(l!'.f.lOYzhu .
fejér M~ Koml6n~ivalll HmlósAgi flloszl;\ly
TórvbiycuCgi Fclüayeleti Oczláfya
Tel.: 221Sl4-781, Fax: 221526·940. i>mall; 1im:crwmcc®ftir:r.g<iy.bu
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A lriv•1kozott uakanok •lapjb, • blzotaiigolt ehdSkének & 1-gjainak személyiröl, veuint 1
tánulásl tlla.ácsha ddcpfl tagokról saól6 dDDUs ol)ran d6ntá, amely smo~ly&ez lditód6, ll)'edi
d3at". Ebblll kltoly61ag nem felel
az Mlitv. 58. f (l}(l} bebal&elben. valamint az M~tv.
94. § (2) bekadés~ben fopalmknak a lUpvl$elÖ·testiilet - L3. pontllH •ivatkemtt 121124119.(XUS.) súmú llatárouta, 12211019.(Xl.O!.) számi hat4rozata, vallmint
U3120l9.(XJ.OS.) sdmú bat,routa, mhiel abban egy dGntésad t6bb bizottsiti tagot, iDme
delegált tagot rilantott meg a .IGpviselG-tmii.let, ezért az tömnynrt6.

mec

5. A Képviscl6-testUlet Ulé9énck J~n~ az alibbi•líat Wtalmaua:
,,Sidi MUtály polgdrmes!U: Felkéri Őr3zigety Dóvíd kép11J4e/öt az alpolgánMsteri eskli letJtelil't!.
lim.igety Dávid alpolg4r111es/er Síidl Mihály polgármester el6olvasásóra a lrepvüeféJ.leshilet előtt

lereur az alpo1gánnesteri tskil. "
Az Mótv. 63. §..,t 82 abibbiokat tartuJmazza:
„ 6J. §A pofgánuater megiiálamásm klJYe16en ulriit 'esz " képvi~IÖ·lestfilet e/611 ú erről okmlÍnyl ír·
aló. b e.ska sziJwgét az 1. nwllélclet tlll'/almaaa. A polgármes111r jogai és kfJJelezettsé~i a
niegwüas.rtásóvol hletlrum!lr, a 1mgbizatás mtP,riséYef núnnek meg. "
AzMötv. 79. § (2) bcke:tdl!seazaübmabttartalmazza:
„ 79. § (2) A polgarmesur, o n1«gyei közgyúlis ef11áke, a főpo/gám'lt$.l1.1· jogállimiro wmatlro:ó
.uQbólyoh21 az afpo/gánnuten-e, a 1n1gyei IWzgyQlis ole.fn6kére é3 a fopolgármesler-he~fle.'11-e b
r11t!gfelellk11 alkalmami kell „

Az Mötv. 52. § {1){2} bcke?d~~I el61rják, hogy a képviaelö-te$ttll~ lll6sról jegy.z6.k~yvet kell
készíteni. A hivatkozott mlc.aszok mcgbat!rou.ák a jegyzőkenyv min.imAlis tartalmi elemdt ~
rllgzltik ajeg,vz6könyv közokirati jellegét.
„ 52. §(})A 1cipisel6-luliilet ülúéró/ jegyzók&ryvtt kell készitetii. amely 1arta'/maz20.·
a) a t1tstD/tti iilb hel)lél;
b) idöponljál;
e) a 1'1egjelen1 dnkormú11yza1i kápviselók 11eve1:
d) a nll!ghlw>ltak nevit, megjeleniniA linyél;
e) ajo\'lisolt, eljogadotl és tárgyalt naplr1mdl p<»llohit;
f) az 1l61erjenti'leki!I;
g) az egye.s napirendi pontokhoz lwzzószólólc nevét, ré.rzwJll!lülc jogdmiit, a houW-ólci31tlc, low:íbbá az
ülrser1 elhangzot1ak lényegét;
h) a uavazásrafelte/r diJnl~sijaWJSlat pontos tartalltlát;
i) a d&ti!shozaralbtln réntvevlilr winrát:
j) u döntis.JJIJI A;zárf önlconnányzati lcépl•íse/rJ nel'ét Is a ti:árá:s ;11dok6t;
le) a jegyzőjoguabá/ysért6rre 'WR!alkmó jel:bét;
l) a SZaYató.t s:ósur:eriJ eredmb1yét;
ni) a hozol/ dlJntéselr.et és
n) a szervezeti ir múködési nahólymiban niegh'1tározC11taka1.
(2) A lr;pvise/6-tesrOlel tllésé11ek a jegyzók6ny.éJ a polgórnie.rttr 4' a jtgyz6 irja olD. A jegyz6*dnyv
közokirat, amelynek elkiszltúériil a jegyzö gmrdoskodik. A zárt O/ésrc'il kulön jegyzölriJnyvel kell
kés.ziren;. A jegyzökőnyvet 0'6 ülést lriJYe1ó ltlen~ napon belül a jegy:zö kOteles meglailtkni a
1rom1á11yhfl'ata/nak. "

A il6sről M1ziten Jegyzókönyvben rögzítésre kerllt, hogy Őrsr.igtty Dávid lllpo/tármuteri
mil1Wgéberi C$klit tett. A1 ülesrtíl készllll JeJYzókönyvMz kapcsolódó anyagok közlltt nem
található az allllrt esküokmány az alpolgjnnester vonatko.dúbaa, ezért a JegyzGktiayv n:em
!.elel meg az MlHv. 52. § (1)-(Z) bekezdbdnel\!Úrt az törvényBértó.
· ·~- ------8000 Sz&csfclaér.'ir, SJ.C4\t Jal\-ln tb' C}„ Tel: 22/526-900, 'Fax: 22ts~5. e-mail: hiv.tnl@mer IWV.l!V
fl1« Megyei Kor111"1yhiW1al Halfasql F6on1'11y
Törvin~i Felüg)'Clcti Omílya
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6. A Képviselö-tcstület lilésének Jegyzökönyve az alábbiakat tartalmazza:
,.A /Iipt'isel/1-testllkt nyflt n•vni4nof 1 lgt• SltlWllilfkll *l a/tíbbi ltatlro:lllOI hoTJa me,:
ÜJwnl>etiny K/Juig Önkottnánµatn Klpvlse/6-lut/Jftt
12612019. fXL IJ$.) stifnrú

HA. TÁROZA TA
pulg•nnesteri llltlmé11y rneg41111pltdsdr61

lo11tJSberúry KIJuíg ónkormdnyzata Képvfse/6-testillete a MDgyarország helyi IJnkonnónyzatairól
szóló 201 J. évi CLXXX!X t/Jniny 7J. § (4) l>eke.zdéH alapján megúUQpitja. hogy Sikli Miltd/y
polgán11ester Illetménye 2019. okJ6bu 13. nopjálól 548.400,- Ft/hó.

Htlléridlf: folyamatos
Pelel6s: Dr. Koncz László, f1gyzr)
11.
LovtJ&bmiry Közseg ónkor»16"yza10 Képvisef6-testtíl11te a Magynrurnág helyi önkormÚliyzatairól
:iz6/ó 2011. ér;o/ CLXXXIX. ~rvé1ry 71. § (6) bekadése alapjltn megdllapitja. hogy Síidt Mihály
polgór11ie$/tr 2019. t>Jc1úber 13. napjeíl61 iH11niényének 15 %-ába11 DJtghatározort. 82.300,-Ftlhó
IJssregii költlégtérÍ/iSre jogosult.
Hnl4rld8: fo/yo111il10J

Fddös: Dr. Koncz László.jttgyzó"
,,A KipvlseJ/J.lattJkt nyllt WIWIZDaal 6 igen ~IWdtal tlL altfh61 hmromtot hot.tM ""I·

Lown/Jmny KIJuig Őnk"""81tyiata Klpvúd6-ustlikl
12812019. (Xl. OS.) tvia•lt
HA. TÁROZA TA
alpolgármotu dsrJelddl} nWftfllnpít41áról
[,

LOl'~herérty Küzség Ö11ltormá11y:wta Klpvise/6-lesliilete Óruigety Dávid lársoJalr11i megbizalásii
Q/po/gárme.~ter tlsz1ele1dijót 2019. nowi111blr .S. ttapjártil 150.000.· Ft/hó össugbe11 állapl(jo meg.

f!.nllirldö: fol)lamalos
Felelős: Dr. Koncz Lá:nló.jeg)'ló
IL

Lovasberény K<Jzség Önkormó11yzata Képv/selö-testfilete Órsz.igety Ddvid alpolgármester ri.rrére
1019. nowmber 5. napjá1ó/ járó k!Jlt&égtérltést 1ist1ele1díjóna'/c 15 %-eí11ak 111egfelelö &Jzegbe11:
12.500,- Fl-ba11 á/lt1pltja meg.
HflJJÍridó: folyamatos
Felef6s: Dt'. Ko11c:z László,je~ö"
A2 Mötv. 71 . § (2), (4) és (6) bekC2dése a köve1kezöket tartalmaua:
„ 7J. § (2) A megyei jogú város polgán11e.stue, a }'úvár081 ken1fe1i ö11/r.or111á1'f)lzat pa/górmesiere
ntegblzatdsának idötartamára hawmta illelményre jogo.sull. amelynek IJsszegt megegyezik az
cillamtít/Wrnak a ké11po11tJ cí1lo111igazgattúi mrrvdröl, valamint a Kormány tagjai ér az álkn11Jltl:árak.
jogállúsdról szóló tőrváryben meghaJarDIZott alapiflefményéből, illetmé11ykjeges:zi1éséböl és vezetói
i/letmé.nypótfékóból álló ílletményinel: ~géW!.l.
·•·
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(4) A polgárU1ester illetmét1ye a (2) belrudéahen m11gha1ározors l>s.ueg
a) 30%.a az 500f6 is uz ar alatti lakoSJáguállrú re1epli~s polgánnestue ueteben;
b) 40%-a az 501-1500j6 lahmógszá1111' telepO!ú polgár1JJestere ueJében;
e) 5f1%..a ai 1SOJ-2000 fó Jakosságuámú telrpllles polgármestere uetéhen;
d) J5%-a a 2001- 5000 jó lak&Ságuám.ú telepiilá poig6nnutere eJtttébm;
e) 60%-a a: JOOJ-10000jó lakouágmímu telepiilíJ polgármestere uetibm;
f) 700A-a a 10 ()(}J-30000Jó lalwssúgmirn(t rerepfllés polgármeslere mtébe11;
g) 80%-a a 30000 j81akosságszám feletti telepQlé4 polgámustere eutében.
(6) A foállású polgármes~r. a Uirladalmi mcgbízatání polgárn1ater, a megyei iJnkonnányzal
kJJzgyiílisénll. elniJ/r.e havonta az illetményénelc, tln:Jdetdijá»alc 15%-óban meghalárazou &rugJ
klJl11ig1érítisre jog0$Jllt. "
Az Mötv. 80. § (3) bekczdts1: az ah1bbiabt tartalmazza:
•• 80. § {3) A föpolgánr1estu-he/}lettes, u jöállárú alpo1g6rmuter. a társarla/111i megblratthú
alpolgt4nnuru, a megyei J:IJzgyúlés al1hrfJ!r1 havonta az í/Je1minyl11ek, lis:Jeletdijánalc 15%-ábrm

mqhatáro:otl Ö&Megú lcDlt11igtérlttrre jogos11/J."
Tlirriayaértú e 12611019.(XLOS.) a.ámú határozat á a Jlll2Cl19.(XLOS.) námi batárout is,
aert a po1gármeste.r illebDtaye él kal~, nlU1it az alpolgárml!fter ti.utelecdij& és
killtsqféritése qy-egy határozatban urBJtek m.egillapföira.

Ax Mötv. - fent Jd6zett - 71. § (6) bekadáe egy4rtd•iilfti, 1logy a kfiltségtértt& alapja a
pol(irmestcri Wetmény, vagy a tiszteletdlj negléte• .U M6tv. 80. § (3) beker.déac alapji12 az
aJpelgánoester Ultaé;~ at.pja az aJPCJ)gánneflert illetmény, vagy a 1illdeletcUj megléteAhhoz, hogy a klHtaEglérit& Joeha"8 ldriltllúra aJkal•as módQa mepllaplthlltQ le:Jen,
nilbéges H, hogy • lmpviselö-tatiilet azt megelhl'iea joghads ldvl\ltására alkalmai lini\füí
d5atist louoa az llletanényröl, dszteletdfjról, lUemlec •auk •ért~ktröl, hmen az Mlltv. '71- §
(6) beku.délle 61 80. § (3) beker.dése alapja\n csak ez a döntés lehet a kaltségtéritáröl hozott
döat& jogalapj•.

n.
Felllft'o• továbbá a llgyelmet, bon· az Mlltv. 48. § (1) bckezdélle, vaAamint „a Magyar Kailliny
kládúár61, valamfot a jopubály kibirdeüse sodn tirtéaó ú a közjogi szentzetn.abálywó
eszköz közú~tele sorin t6rten6 mcijel6Jésérill" sz6ló 5/2019. (DL 13.) JM rendelet (a
tovibbiakban: 5fl019. (DI. 13.) IM readelet) t5. §·a i!s 19. §-a alarján valamenn)i haürout
vo11atkoú14bJn lrényadhk a követka6 nndelkaések:
„JS. § (1) .A nont1oliv halározat meg}e@lhe annak k<J.rzilitele .során - u: uldbbi scJl'rendben a) u normotlv ltatdroznlOt hoi,j surv tdja llllgjtlőlúil.
b) "nor111atf'11 /UJt6'orJll somdmdt mrrb wf111mal.
e) o ,,/"jelel.
d) o ncwmat.fv határ~"' kDullheli111k ivél nrab sznm111nl.
e) iáróje1hen a normalfv haláror.trt klu,llbdéutlt h6napjd1 r6n111i sdmmal is lfapjrft aro/J számmal,
j) o 'l'/Ormotí'IJ határozatot hozó szerv Rff!gje/6/úénelc a riividítittt,
g) a hartfrottrta" klfejezist is
h) a norn1otl11 ltotározaf cllflélf ogla/fa mRllÍNH.
(2) Ne111/oglaljn magában n 11qrnrf11ÍP halórozatol ho:.4 nerv mqjdölisindt o rlMdiiésif n helyi
6nlrortnónyzot kép~lttlil-tnllJlete 1tormafív hatdrozmdnalt is" 1temietisigi IJl1ko1111ml)'zat ~pmeló
tesllileJe normallP h11/6rowtfnak a 1'6u.idlel $0Nn törtmll megje/Mhe.
(.„) __„

„
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19. J A nem noTIH/ftÍv lraidror.11Wlt és U11J&i1thok ,,,.,;alJJl#le a: win alcllftMn f ogltdttlkat
mt!ffdelfMn ofktrlltHWli kell A mlOllv és o nem norma1h• határozatok. val0111i11t a normatlv ú a
„em nonnotíl• utrnúthok lwlfft küzls sornti111 ttlatl, egysign,folylllUJltos n6moiánaJ jelennek meg."
Például:

„ Mlnru ónwmdnyzal Upvi8el6-i~tille1tlm!k
•.. ..12019. ( .....•..• .) hmározato
ajt~61rönp-mtrleshő 111egv6lo.utásáról"
A fentiekre tddntettel • Képmtlö-tesllilet 118-133. &0rmm• hatal'OJ'.atai u 511D1'. (Dl. 13.) IM
rendelet lS. §-ában és 19. f-üan foglaltakkal is, ellentétesek, mert a lle\'ftHt dö•1áek
megjdólw az 512019. (Ill. 13.) IM rendelet nevezett szakaszaiba itkk6 m6don m.pllan
foglalja a „s:IÍ111ú" kifejezést is.

m.
Fe1hfvom 11. Oeyelmet, hogy az 1-IL pontban jelz.ett joguabi17Sért&k kidróla& a k6vetknö
feltételek egylttes funiR6s11 a~ OrYOSQllaatc;ak:
L A Kipviselíi-testillet 1zab,lysterfen 6uuhívott is meatartott új Blúén a jelen tilrvényeaegi
felhMisban foglaltak megvizsPfúa az Mötv. 134. § (J) bekf:zdése szerint. Ezt könt8ea az MZltv.
48. § (1) bakezdése és 134. § (1) bekezdése alapj6n ké1>'ildó-te1lll.leti dllntés mecbomala arról.
•ogy a K6rilel6-test&ld epet:frt a aörvi~•éal feUii't'ásban foglaJtaklull és intákedlk a
jogszab61ym&1fs nHpdintetbe trdekében.
2. A jelen tönoé!IJelSEei felllfvit Ill. po11t 1. alpontj,baa bJ"Vatkozot1 bethorat meghoutalit
klvetóen sziibéget, ho1Y a Képl'iseló-teatllet haladéktalanul él egyen~nt íjra meglwza
mJlMiu.o.a dö•tésekct is. melyek a jelen tBrvéay~ fellltvú J, pontj6baa el3adottak szerillt
jogszabi\ly11értóek. Szlb~es tovibb6 azon dtintések lulladéktalaoul tllrláa6 mechor.atJ'llt b,
amelyeket a ffirvéll~i feH1k-Qban el6adottak ncrlat a testiilel elmulumtt meghoZllL
3. Bangsídyeuncló, hogy a K~pvírelö-1eatü1et 21C1d me&bozott, Mlltv. 48. § (l) beklldéu szui•ti
dönt&ek (hatánuat/rendele1} 6j 1orsú111mal kell, bogy n:iecjelenjenek - tehit olyan sorszám
alatt, amely a naptari évben a folyaroatua a:r.ámo'l.ás szerint esedékes.

IV.
„A. helyi Gnkclrmányutok törvényesHgi felügyeletének rfMJetn szabátyairór' szóló 119/1011.
(VJ. 2ti.) Korm. rendelet (• továhblakbaa: I<orm. rendelet) 7. § •) pontja értdmében a
t.limnyeiaigl felhlds tarbl.baliról a Polgárme&ter a KépYiselO.tutllJctet tájfk.ozfatni köteles.

Felhfvom a r.gyelmet, hogy a Veszprémi Kilzigazgatáli és Munkaügyi Bíróság
7.K.27.395/2019112. stám' fMletébea r6pftettek nerint a ,,poJ:drmesterndc, mint az. /Hú
11u.a6jének a /llr11ényesrqi felhfwfsok t'/jLJ tongJm/i,61 kell tájékott•lnia " lripvist/8.tutiilefeJ, a
pMgtlrmester tájilr.odtfttf1l A„lezt!ltsigútelt t:/wu.radáa, 111m1 leljufrúe jogrnl val6 vissvzélisf
jelent."
AJ Mötv. 81. § (3) belw:db e} pontja értelmibeti a Jegyzö ktitelrs jeJmsd élni a
testület tájékoztatásának ehnaradúa esetén.

Képvisel~
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A Konn. rendelet 7. § ia) po11tja é5 az Mötv. 13•. § (1) beke&dáe alapján kírem, ~ a
felhMisombao foglaltakat me(Vlupla" és az annak alapjiia tett latézkedísröl a Nemuti
Jopzab1Uyt1'r uolgáltatllp ailt.i e céln lda„ldtott Informatikai rendaeru ke.tentll. jelen
leveJetn válasnkjnt 2020. !anm4r 31. nap!élg tájékoztatni Ríwtbdjea.
A .Korm. renddel 9. §·a hatál'O.IPa meg, hogy a t6rvEayes"6gi relhfd1 mely esetekben mia&ll
uedntáytelennelc
„9. § A fllvlrrosl és ~i kormdnylliWltal t8rvi•yesdgl fellúvásn credmhiytelen, hn a
irlnlm
a) a tör"'PiJ1,,asig; f últhlós/Jmr f"fla/J ltnllrid6 lqdrtlig MIH N.st in/i:kUht a
jogsi116ály"1tú megnllntetln lnhk,6en,
b) állal a tiJnlff}'drlgJ f filúvhbaa /ogloltt1lc alDpjdn tett lnlét.lctdú "'"' nüntttti
o

,,,„

jogsw6tllyWtis11 vagy ájabb jOlfS1,t1bdlyfútlsl klá. elő,
1.!) nem érl qyU a tirrh,yadgl /ellrlwisban f r1gl"'1aklull, is ni errJI uúló tájikorJatósl
kiJVdikn a ./iwírfJ8l l5111qud konruúryhiMtnl mt!gfti/I- nerint 11 jopuridlyftrtés to'l'Abbm
Is /tt11náll,
d) a IDrvinpaséJi f ellthtidan foz/11/t ltllllnt/8 lejártáig • fiívánnl á ~
kormáJryltiwzfalt

"°" 1tijlkrlt111tjt1."

Amennyiben a joguall'1ysútés meg:sztlntetaúe nyiM ill6 laa1'rid6 etcdm&.yteleail te.lik el, u
M6CY. 134. § {1) licbmés alapj'8 a kormbylUvatal 1 t6rvhyes~ feUlgyeled elJ'nis 1gy~b

eszkiuinek allrahllaásiról mrlecelési jo1körkn déint.
Felhivom a &11elmét arra, hogy a Korm. renddel 2. § (.5) bekezdése alapjh a kormányhivatal •
ttirv,nyességl fellgyeleö eszkiimk Rlkalmuál:U addi& folytatja, 11tneddig a jogszabálysértés aem
kerill megsliintctáre.

Szék~fehérvár, 2019. december ,!Q."

Tis~telettel:

I

,.,,.,-

-~
é.>.
( . -- .~
../.'"". · ·
~11108.blWIÓ

~ormanymegbfzott l
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Lovasberény Község Önkorrninyzata Képvlsel6-test0let

/2020. (1. 21.•) haUrozata
Fej6r Megyei Korményhivatar FE/02/1230-1/2019. számú törvényesa6gi felhlvhiról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képvisef6..testülete a Fejér Megyei Konnányhivatal
FE/0211230-112019.számú törvényességi felhlvásét megtérgyalta. A Képvisetö-testület a
törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és intézkedik a törvényességi felhfvásban
foglalt a jogszab~lysértések megszüntetése érdekében.

Felel6s: Südi Mihály polgármester, Dr. Koncz László jegyző
Haürid6: 2019. január 31.

Sűdi Mihály
polgármester

Dr. Koncz LáSzló
jegyző

Lovasberény Község Önkorm6nyzata Kípvlse16-testület

/2020. (1. 21.) hatérozata
A2019. Xl. 05. napj6n tartott testületi ülés jegyz6könyv-hitelesít6 megv41aaztáúr61
Lovasberény Község Önkorményzata Képviselö-testülete a Fejér Megyei Konnányhivatal

FE/02/1230-1/2019.számú törvényességi felhlvésa alapján a 2019. Xl. 05. napján tartott
képviselő--testüleü ülés jegyzökönyv-hitelesítönek Böhm En"ka képviselőt választja meg.

A

Képviselő-testület

a jegyz6könyvvezetö és

jegyzőkönyv

httelesltö megválasztásáról

szóló 118/2019. {Xl. 05.) határozatát visszavonja.

Felel61: Südi Mihály polgármester,

Hatirid6: azonnal

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Onkormányzata Képvlul6-testület

12020. (1. 21.) határozata
alpolgármester költségtérítésének megáU1pftásir6l
Lovasberény Község ónkormányzata Képviselö-testülete a Magyarország hefyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX törvény 80. § (3) bekezdése atapjén

Örszigety Dávid társadalmi megblzatású alpolgármester részére 2019. november 5.
napjétól járó költségtérltést tiszteletdíjának 15 %-llnak megfelelő 22.500,~ Ftlh6 összegben
állapl~a meg.

Felel6s: Dr. Koncz LászJó jegym
Határid6: folyamatos

Sücli Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkorm6nyuta Képviselö-testillet

/2020. (1. 21.) hatirozata
alpolgármester tfsztaletdfjának megállapftásíról
Lovasberény Község Önkormanyzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80. § (2) bekezdése alapján
Ófszigety Dávid t~rsadaJmi megbfzatás<J alpolgánnester tiszteletdfj~t 2019. november 5.
napjától bruttó 150.000,· Fthi6 összegben állapltja meg.

Felel6s: Dr. Koncz László jegyző
Hat6rid6: folyamatos

SüdiMihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Onkormányzata Képviselö-testütet

/2020. (1. 21.) határozata
polg6nnester költségtérftéatnek meg61taptt61ár6f
Lovasberény Község Onkonnányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX.IX törvény 71. § (6) bekezdése atapján

megállapítja, hogy Südi Mihály polgármester 2019. október 13. napjától illetményének 15
%-1.lban meghatározott 82.300,- Fllh6 összega költségtérltésre jogosult

Felelót: Dr. Koncz László jegyző

Hatíridó: folyamatos

Sildi Mihály
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviaató-testület

/2020. (1. 21.) határozata
polgármester illetményének magállapftásáról
Lovasberény Község Önkonnényzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatalról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 71 . § (4} bekezdése alapjén
megállapltja, hogy Südi Mlhély polgármester illetménye 2019. október 13. napjától bruttó

548.400,-Ft/hó.

Felel6s: Dr. Koncz László jegyző
Hat6rid6: folyamatos

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyi.ö

Lovasberény Köaég Önkormányzata Képviseló·testület

/2020. (1. 21.) hatArozata
polgármesteri illetmény megállapításáról szóló 12612019.(XI. 05.) hatérozat

visszavonás6ról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal

FE/0211230·1/2019.súimú törvényességi felhlvésa alapján a polgánnesteri illetmény
megállapításáról sz616126fl019. (Xl. 05.) hatérozatllt visszavonja.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határid6: azonnal

Südi Miliály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Onkonn6nyzata Képviael6·testület

/2020. (1. 21.) hatirozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkod6sl Onkonnányzati Társulás Társulási
Tanácsába történ6 tag deleg~l6séról és a tag helyettesítési rendj6r6J szóló
133'2019.(XJ. 05.) határozat visszavonbáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Konnányhivatal

FE/02/1230-1/2019.szamú törvényességi felhlvása alapján a Közép-Duna Vrdéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történö tag
delegálásáról és a tag helyettesftési rendjér61 szóló 13312019. (Xl. 05.) határozatát

visszavonja.

Felel6s: Südi Mihály polgánnester,

Határidö: azonnal

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyz.é

Lovasberény Község Onkorrnényzata Kípviselö-testület
/2020. (1. 21.) hat6rozata
a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati és Osszeférhetettenséget Vaz19ál6
Bizottsági tagok megválasztásár61 szól6122/2019.(XI. 05.) hatarozat visszavon6sár61

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/0211230-1'2019.számú törvényességi felhfvása alapjén a Gazdaségi, Pénzügyi,

Vagyonnyilatkozati

és

Összeférhetetlenséget

VtZSQát6

Bizottság

tagjainak

megválasztásáról sz616122!2019. (Xl. 05.) határozatát visszavonja.

Felelös: Südi Mihály polgánnester,

Határidö: azonnal
,.

Südi Mihály
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata K6pvieef6.testület

12020. (1. 21.) hat6rozata
a Gazdas6gi, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati 6s Osszeférhetetlenaéget Vizsgáló

Bizottság tagjjnak rnegv6Jaszt6úr61

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö--testütete a Gazdaségi, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjává Hufnágel Anna
képviselőt választja meg

Felel6s: Südi Mihály polgarmester,
Határld6: folyamatos

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz Lász16
jegyző

Lovasberény Közs6g önkormányzata Képvi1et6-testület

/20'l0.

o. 21.) batározata

a Gazdasjgi, Pénzügyi, VagyonnyUatkozati és Osszeféthetettenséget Vizlg616
Bizottság tagjának megválasztiaár61

Lovasberény Község önkonnányzata Képvisel6-testülete a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjavá Horvétll Péter
képviselőt választja meg

Felel6s: Südi Mihály polgánnester,
Hat6rid6: folyamatos

SüdiMihály
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képvisel6-testület

/2020.

o. 21.) hatirozata

a Gazdasági, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozati él 0.szeférhetetiens6get Vizsgáló
Bizottság elnökének megv61antéúr61

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökévé Bercsényi

Miklós képviselőt választja meg

Fetel6s: Südi Mihály polgármester,
Határid6: folyamatos

SüdiM.ihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkonnányzata Kipvise16-testület
/2020. p. 21.) határozata

a GaZdaségi, Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat! és összeférhetetlenséget ViugiJó
Bizottság elnökének megvélaszt'8Aról

Lovasberény Község Önkormanyzata Képvisel6·testülete a Gazdaségi, Pénzügyi,
Vagyonnyilatkozati és összeférhetetlenséget Vizsg~l6 Bizottság elnökévé Bercsényl
Miklós képviselőt vAlaszija meg

Felelős:

Südi Mihály polgérmester,

Határldö: folyamatos

SüdiMihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyzö

Lovasberény KöZúg Onkormtnyzata Kép>iiselö~tHtület

/2020. (1. 21.) hatirozata
Orszigety Dávid képvisel6 szemílyea érintetts6géröl sz6ló 12312019.(XI. 05.}
határozat visszavonllséról

Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal

FE/0211230-1/2019.szémú törvényességi felhlvása alapján az Orszigety Dávid képviselő
szemétyes érintettségéről szóló 123/2019. (Xl. 05.) hatérozatát visszavonja.

Felelős:

Südi MiMly polgármester,

Haürid6: azonnal

Stidi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

Lovasberény Község Önkormányzata Képviseló-tntDlet
/2020. p. 21.} halérozata
képviselclk személyes érintettségér6l uól6121l2019.(Xf. 05.) hat6rozat
visszavonáa6ról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testülete a Fejér Megyei Kormányhivatal
FE/0211230-112019.számú törvényességi felhlvésa alapján a

képviselők

személyes

érintettségérol szóló 121/2019. {Xl. 05.) határozatát visszavonja.

Felel6s: Südi Mihály polgármester,
Határidő:

azonnal

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2020.(••) határozata
közterület elnevezésről

Lovasberény Község Képviselő-testülete a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 11/201 4.(VIIl.29.) sz. önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a Lovasberény, 7107 helyrajzi számú zártkerti utat
Tőkeföld külső dűlőnek

nevezi el.

Felkéri az Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a népesség-nyilvántartással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Dr. Koncz László jegyző
azonnal

Határidő:

33

,

)).

Lovasberényi Csicsergő Ovoda és Konyha
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-22-456-017
OM azonosító: 030015

Det.szám: 8 / 2020

Tárgy : Kibővített beszámoló elfogadási kérelem

SüdiMihály
Polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény
Kossuth Lajos utca 62.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Alulírott dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetője azzal a
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Csicsergő Óvoda kibővített 2019-es évi működéséről szóló
beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Lovasberény, 2020. január 17.

,

Lovasberényi

Csicsergő Ovoda

és Konyha

OM azonosító: 030015

Beszámoló
2018-2019.

Óvodavezető:

Intézmény OM azonosítója:

~~ "~l,bj_J

030015

dr. Szendrei Attiláné

Legitimációs eljárás

Nevelőtestület

Szülői

nevében:

........~-...~~.......... ............ .
Südi Ilona KT elnöke

szervezet nevében:

···········-~······················
Horváthné Borostyán Tíme

A dokumentum jellege: Nyilvános
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Az értékelés törvényi háttere:
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésröl 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon

•

Önértékelési kézikönyv óvodák számára

•

Intézményi alapdokumentumok

•

Vonatkozó törvények

•

óvodai Nevelés Országos Alapprogramja

•

Helyi Óvodai Nevelési Program

2

].Pedagógiai folyamatok
1.1. az intézmény Pedagógiai Programja és alaptevékenysége
A 2018/2019~es évben is az óvoda dolgozói szakmai munkájukat a helyi nevelési program, a
munkaterv, valamint a fenntartó utasításainak figyelembe vételével végezték. A
körülményekhez, adottságokhoz mérten igyekeztek mindent megtenni a gyermekek, valamint
az intézmény zavartalan működése érdekében. Ezeknek a feladatoknak a hatékony
végrehajtása minden dolgozótól aktív, odaadó munkát igényelt.
Nevelőmunkánk alapja természetesen továbbra is helyi Pedagógiai Programunk, melyben
részletesen
megfogalmaztuk
feladatainkat,
céljainkat,
hitvallásunkat.
Napi
tevékenységeinkben továbbra is kiemelt helyet foglalt el a szabad játék, valamint a mozgás
mely az óvodás gyermekek legfőbb tevékenysége. Feladatunk és kötelességünk az egyéni
érési folyamatokhoz igazított hannonikus, komplex fejlesztés. játékos formában kötött és
kötetlen keretek között történő megvalósítása. Nevelési Programunk igazodik a felhasználók,
valamint a fenntartó elvárásaihoz. Az Országos Alapprogramra épül, mely segítségével
óvodapedagógusaink teljes szakmai önállósággal végezték és végzik nevelőmunkájukat.
Maximálisan kihasználtuk a környezet adta lehetőségeket, valamint a néphagyományok
elemeit beépítettük napi tevékenységeink közé.

1.2. A nevelés, tanulási folyamatok tervezése, megvalósítása,
értékelése, ezek dokumentumai

ellenőrzése,

Az intézmény dokumentumai a nevelőtestület és a munkatársi közösség bevonásával
készültek, valamint felülvizsgálatait is közösen végeztük annak érdeke'ben, hogy napra készen
legyenek a pedagógus kollégák is a változásokkal. Továbbra is nagyon gyakoriak a
törvénymódosítások, sokszor követhetetlenek.
A 2018/2019 nevelési év éves munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtása a
nevelési év során folyamatosan valósultak meg, mely tevékenységben aktívan részt vett az
óvoda minden dolgozója. A dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok a csoportok,
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságainak figyelembe vételével az
óvodapedagógusok éves ütemterveiben, nevelési terveiben, fejlesztési terveiben
fogalmazódtak meg. Mindezek megjelenítése a csoportnaplókban, a gyermekek fejlődési
naplójában jelennek meg, melyekbe évente két alkalommal megnézhették a szülők és
véleményezték az addig elért eredményeket. Csoportnaplóinkat egyedileg állítottuk össze~
hogy mindazokat a dokumentumokat tartalmazzák, melyek az év folyamán a csoport
működéséhez szükségesek. Ellenőrzés esetén minden egy helyen található. A gyermekek
értékelése az év folyamán egyénre szabottan történt, amelynek eredményéről fogadó óra
keretében tájékoztattuk a szt.Uöket, illetve az otthoni fejlesztéshez is ez alapján megkapták a
segítséget írásos formában. Mindezek meglétét az intézmény vezetője folyamatosan ellenőrzi
és segít a hiányosságok feltárásában, javításában.
Óvodánkban a Kulcsár Mihályné féle mozgásterápiás fejlesztés felmérő rendszerét
alkalmaztuk és alkalmazzuk már tíz éve, mely szerint napi rendszerességgel terápiás
testnevelést tartunk minden korosztálynak felmenő rendszerben. Ezt a fejlesztési módszert
adaptáltuk is Helyi Nevelési Programunkba és ebhez minden csoportban végzett szakemberek
álJnak rendelkezésre. Nagy-középső csoportban részletes felmérés készült minden
kisgyermekről fejlettségi szintjének megállapítása érdekében. Ezek nem iskolaérettségi
vizsgálatok, hanem szintfelmérő mérések.
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Eredménytől függően egyéni fejlesztési tervek készültek a felzárkóztatáshoz, Hletve ha
szükséges volt, szakértői vizsgálatot kértünk munkánk segítése érdekében.
A program nyomon követése során megbizonyosodtunk arról, hogy kiemelkedően pozitív
hatása van a gyermekekre ennek a terápiának a napi alkalmazása, a rendszeres ismétlése. Még
jobb hatás érhető el, ha az otthonra adott gyakorlatokat a szülök is végeztetik a gyermekekkel.
Évente önértékelés keretében elemzik az óvodapedagógusok éves elvégzett munkájukat, a
megvalósított feladatokat, szükség esetén a következő nevelési évre vonatkozós korrekciós
lehetőségeket. Az elindított, öt évre szóló Önértékelési Program segíti a gyermekekkel
kapcsolatos munkánk minőségi fejlődését, és a minősítéssel, tanfelÜgyelettel kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, ezáltal egymás munkájának megismerését is.

1.3. Az intézményi kiemelt célok
Kiemelt nevelési feladataink közé tartozott ebben az időszakban:
•
•
•
•
•
•
•

az óvodapedagógusok és segítőik szervezett rendben, egyre eredményesebben
gyakorolják hivatásukat
gyennekeket érintő nevelési folyamatok minél hatékonyabban, eredményesebbek
legyenek
munkatársak minél magasabb szintű szakmaisággal, optimista, másság elfogadó
szemlélettel és meleg, befogadó légkörrel neveljék a rájuk bízott gyermekeket
közösen kialakított célrendszerünket érezzék magukénak
folyamatosan fejlődjenek, innovációs tevékenységek kapjanak kiemelt szerepet
minden gyermek egyéni szükségletei, igényei megfelelően kerüljenek kielégítésre
spontán ismeretszerzés minél több megvalósítása a gyakorlatban

2018 szeptemberében az intézmény dolgozói státuszainak száma: 20 fö volt.

Ezek:

1 fö intézményvezető
1 fö intézményvezető-helyettes
7 fö óvodapedagógus
4 fő szakképzett dajka
1 fő pedagógiai asszisztens
1 fö pszichológus / 4 órában I
1 fő élelmezésvezető
1 fö szakácsnő
3 fü konyhai kisegítő
1 fó udvaros / 4 órában /

Gyermeklétszám alakulása:
2018. október 1-i statisztikai létszám:
2019. május 31-i létszám:

70 fö
75 fő
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Csoportlétszámok:
2018.10.

2019.05.

Kiscsoport
13 fő
csoport
16 fő
Nagy-középső csoport 21 fü
20fü
Nagycsoport

19 fő
16fő

Középső

20 fü
20f0

Négy, részben osztott csoporttal működött és működik óvodánk. Minden csoportban
szakképzett óvodapedagógusok és dajkák foglalkoztak és foglalkoznak a gyerekekkel. ebben
a nevelési évben két dolgozó felmentési idő letöltése után nyugdíjba vonult. Egy
óvodapedagógus határozott idejű kinevezése öt év után augusztlisban megszűnt, illetve közös
megegyezéssel még egy óvodapedagógus kollégától kellett búcsút vennünk családi okok
miatt. Egy határozott idejű státuszt azóta is rendszeresen hirdetünk a gyermekgondozási
ellátásban lévő kolléga helyére, de sajnos eddig mind a háro.m kiírt pályázatunk sikertelennek
bizonyult. Pedagógiai asszisztens bevonásával igyekszünk megoldani a feladatokat.
Januárban az előző élelmezésvezető távozása miatt új ·élelmezésvezető került erre a posztra,
de augusztusban családi okok miatt fel kellett mondania állását. Helyére egy dietetikus
élelmezésvezető került, aki csak egy hónapig bírta a ránehezedő munkát és így újabb
megbízásra került sor. Jelenleg a megbízott kolléga került határozatlan idős kinevezéssel erre
a posztra a pályáztatás eredménye és munkavégzése alapján.
Napi négy órában továbbra is segítette pszichológus a gyermekek fejlesztését, nevelését, havi
rendszerességgel tréningeket tartott a sztilöknek, valamint egyéni gyenneknevelési
problémákkal is felkereshették őt. Az óvoda dolgozói részére is szervezett tréningeket, mely
sok esetben segített a problémás helyzetek megoldásában, továbblépési stratégiákat állítva fel.
A kollektíva döntése alapján a továbbiakban is szeretnénk ezeket a tréningeket megtartani,
mert eredménye érzékelhető az óvoda dolgozóinak körében.
Óvodánk konyhája közel 270 főre főzött ebben az évben is. Ez a létszám havonta változott a
szociális étkezők létszámának alakulása miatt. Az egészséges étkeztetés biztosítása érdekében
rendszeresen továbbképzésen vettek részt az élelrnezésvezetön.k, szakácsnőnk, hogy
megfeleljenek a törvényi előírásoknak, ugyanakkor megfelelő mennyiségű és minőségű ételt
kínálhassanak a nálunk étkezőknek. Hetente dietetikus ellenőrzi az étlapot, segít ennek
összeállításában. Az ételallergiás gyerekek ellátása is szigorú feltételek mellett történik.
Heti 9 órában, a délelőtt folyamán logopédus foglalkozott a rászoruló gyermekekkel, amely
időtartam még mindig kevés volt ahhoz, hogy a fiatalabb csoportokban is mielőbb
fejleszthetők legyenek a beszédhibás, valamint a részképesség problémával küzdő óvodások.
Sajnos ez a létszám évről évre nő , de elsőbbséget kell élveznie az iskolába induló
nagycsoportosoknak. Így a kisebb korosztályokban később kezdődhet el a gyermekek
felzárkóztatása.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása megbízási szerződéses munkaviszonnyal
rendelkező gyógypedagógussal történt heti meghatározott óraszámban. ebben az évben 2 fó
ilyen gyermekünk volt és 6 fO beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő
kisgyermekkel foglalkozott külön fejlesztőpedagógus. Óvodánk rendelkezik saját
fejlesztöpedagógussal, aki folyamatosan egyeztetett a gyógypedagógussal és az óvónőkkel a
fejlesztési teendőket megbeszélve.
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek egyéni felzárkóztatása,
valamint csoporton belüli fejlesztése az ö irányításával történt. Tapasztalatait részletesen
megosztotta a csoportok óvónőivel, illetve segítséget nyújtott a további felzárkóztatáshoz.

2.Személyiség és közösségfejlesztés
Az intézményi nevelés első lépcsőfoka az óvoda. Ma már az édesanyák többsége nem tölti
otthon a gyermekkel az első 3 évet, munkába kell állniuk. Ezért egyre több kisgyermek kezdi
meg az óvodát már két és féléves korban, vagy még korábban már bölcsődébe is járnak. Az
óvodának folyamatosan változnia kell, alkalmazkodnia kell a világ, a szülök megváltozott új
elvárásaihoz. Egyre nagyobb az igény a szülők körében a gyermekek bölcsődei elhelyezésére.
A nevelési, tanulási folyamatok
során személyiségfonnáló, közösségfejlesztő
tevékenységekkel készültünk, amelyek az intézmény hagyományaival, a gyermekek
személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban vannak. Így kiemelt figyelmet
fordítottunk az egyes gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztésére - egyéni készségek,
képességek fejlesztése mikrocsoportosan, egyénileg, külön programokkal, szociális készségek
fejlesztése (tehetséggondozás, felzárkóztatás).
A rugalmasság, a változtatni tudás, a kreativitás, a tolerancia kell, hogy tevékenységeinket
áthassa mind a gyermekek felé, mind pedig a felnőttek felé.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, szükség esetén a velencei gyermekjóléti
szolgálat szakembere is segítségünkre volt. A velük kialakult közel 10 éves jó kapcsolatnak
köszönhetöen a szülőket is bátrabban irányítottuk hozzájuk problémáikkal.
Az intézménybe járó gyermekek többsége átlagos, rendezett családokból érkezett. A családok
saját családi házban, vagy a nagyszülőkkel élnek. A szülőkre jellemző általában a
segítőkészség, szívesen támogatják az intézményt kisebb-nagyobb felajánlásokkal.
Ugyanakkor olyan családok költöznek a faluba, akik már eleve több problémával
rendelkeznek, vagy már eljárás is folyt ellenük. Ezeknek a családoknak a bevezetése a szülői
közösségbe igen nehéz feladat, amely mindannyiunk számára különös odafigyelést igényel.
Minden gyermekről fejlődési naplót vezetnek a pedagógusok. Évente két alkalommal
fogadóóra keretében volt lehetősége a szülőknek betekintést nyerni a naplóba és véleményt
kérni a gyermekükkel kapcsolatban. Örültünk, hogy sok szülő vette igénybe a fogadóórákat.
Természetesen napi rendszerességgel jeleztük a problémákat a szülőknek, soron kívül
egyeztetve, bánnikor kérhettek külön fogadóórát óvodapedagógusainktól. egyre többen
kémek otthon is gyakorolható feladatokat, játékokat, így be tudnak kapcsolódni még jobban
gyermekeik fejlesztésébe.

Közösségfejlesztés
Intézményünk hagyományainak, a pedagógiai programban foglalt jeles napok, évszakhoz
kötődő
ünnepkörök.kel kapcsolatban több rendezvényt is tartottunk, amelyekbe
lehetőségekhez képest bevontuk a szülőket is:
•
•
•
•

Évnyitó szülői értekezletek, munkatársi megbeszélések egyeztetések
Beszoktatás az új kiscsoportosoknak és szüleiknek, melyet családlátogatás előz meg
Idősek napján a nagycsoportosok adt.ak kis műsort a művelődési házban
Idősek otthonában az előadást megismételték a nagycsoportosok
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egészségnap novemberben
Mikulás ünnep
Karácsonyi ünnep, Karácsony az idősek otthonában
Farsang az óvodában
Bábszínházi bérletes előadásokat és zenés műsorokat tekintettünk meg
Húsvéti készülődés
Anyák napi rendezvények, Anyák napja az idősek otthonában
Csicsergős Nap szervezése az óvodába készülő gyermekeknek és szüleiknek
Jeles napok: Víz és Föld világnapja, Madarak, fák napja
Nagycsoportosok búcsúztatása a kisebb csoportok részvételével
Ballagás a nagycsoportosok és családjaik jelenlétével, valamint ezt megelőző közös
díszítés
• Kirándulások szülőkkel közösen, helyi és vidéki.nevezetességek megtekintésével
• Látogatás családoknál, házi állatok, mezőgazdasági gépek, pékség megtekintése
• Könyvtárlátogatás
• Látogatás az orvosi és fogorvosi rendelőben
• Közös munkanapok ősszel és tavasszal a szülőkkel
• Rendőrségi délelőtt technikai, kutyás bemutatóval polgárőrök segítségével
• Tűzoltóság bemutatója
• Bozsik program - focitorna
• Meseelőadás a pedagógusok előadásában (mikuláskor,farsangkor,húsvétkor,
gyenneknapkor)
• Szülők pedagógus napi rendezvénye
• Gyermeknapi rendezvény
• Apák napi rendezvény csoportonként
• Évszakoknak megfelelően madarak életének nyomon követése, hivatásos szakember
segítségével az óvoda udvarán elhelyezett madárodúk megfigyelése, valamint
különleges madarak megismerése bemutatóval
• Nyílt napok, hetek tartása a nagyobb csoportokban
• lskolanyitogató - a nagycsoportosok és szüleik látogatása az iskolában, közös
munkadélut.án a tanító nénikkel
• Leendő elsős tanító néni külön szülői értekezlete és folyamatos látogatása a
nagycsoportban

Óvodai nevelésen kívüli programjaink az elmúlt nevelési évben a szülői
igényeket.figyelembe véve:
•
•
•
•

Bozsik Program keretében foci edzéseken, meccseken részvétel
szenzomotoros mozgásfejlesztő torna önkormányzati támogatással
játékos angol
katolikus hittanoktatás / Sajnos a refonnátus hittanoktatást nem
megvalósítani oktató hiányában. /

tudtuk

Azt t.apasztaltuk, hogy szívesen jöttek a szülők a rendezvényeinkre, de fóként a délutáni
elfoglaltságokat preferálták pl. kézmüves délutánok. Ezért a következő évben még több közös
munkadélutánt, kirándulást szervezünk számukra és gyermekeik számára.
Egész évben papírt és pet-palackot gyűjtöttünk a DEPÓNIA szolgáltató szervezésében,
amelyből befolyt összeget a gyermekek javára fordítottunk.
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A

következő

évben szeretnénk megvalósítani intézményen belül is a
hulladékgyűjtést felhívva ezzel is a gyermekek figyelmét környezetünk védelmére.

szelektív

3.Eredmények:
Intézményünkben a fejlődési naplón kívül a programunkba beépített és napi rendszerességgel
gyakorolt Kulcsár Mihályné mozgásterápiás fejlesztésének felmérő rendszerével minden
évben a nagy-középső csoport fejlettségi szintjét mérjük fel. Ez az eredmény már támpontot
ad ahhoz, hogy hol tartanak gyermekeink fejlődésüket tekintve, ki az, aki egyéni fejlesztést
igényel, illetve kihez kell a nevelési tanácsadó segítségét kémünk. Kollégáink
továbbképzésen sajátították el ezt a felmérési technikát. A napi mozgásterápiás fejlesztés
eredményéről pedig folyamatosan megbizonyosodhattunk.
A pedagógiai nevelőmunka eredményeit, a terveket, azok megvalósulását, reflexiókat a
csoportnap1óban folyamatosan rögzítették a pedagógusok. Szükség esetén fejlesztési terveket
készítettek, melyeket fogadó óra keretei között ismertettek meg a szülőkkel és adtak játékos
gyakorlási lehetőségeket otthonra is, hogy a közös munka nagycsoportos kor végére
meghozza eredményét.

Óvodai adatok:
A nevelési év végére elért létszámunk:
Iskolai életét megkezdte szeptembertől:
Óvodában maradt gyermekek száma:

75 fő
19 fö
56 fü

Az óvodai beiratkozáson
2019 májusában beírt gyermekek száma:
Évközben még várható gyermekek száma.

27 fö
5 fő

A 2019/2020-es nevelési évben az év végi létszám 80 - 81 fó között várható.

Logopédiai ellátás
A logopédiai fejlesztést a nevelési évben 19 fö vette igénybe, de ennél sokkal több
kisgyerineknek lenne szüksége beszédfejlesztésre. Minden évben azonban előnyt élveznek az
iskolába készülő · nagycsoportosok. A kisebbek közül csak a nagyon súlyos
beszédproblémával küzdő gyermekek kerültek be a foglalkozásokra. Az el.következendőben
ezt a létszámot mindenképpen szeretnénk megemeltetni a mielőbbi fejlesztés, terápia
megkezdése érdekében. Logopédusunk minden időt kihasznál arra, hogy minden olyan
gyermekkel foglalkozni tudjon, aki rászorul, valamint tanácsaival segíti az óvónők munkáját
is. Felvettük a kapcsolatot a beszédjavító szakszolgálattal ennek a problémának a megoldása
érdekében.

Pszichológus:
2014 novemberétől pszichológus is segíti munkánkat. minden csoport életében részt vesz: AZ
óvodapedagógusok jelzik a problémás gyermekeket, akiknek egyéni foglalkozások keretében
segít gondjaik feldolgozásában. Sokszor szükséges a szülők bevonása is, személyes,
négyszemközti megbeszélések keretében.
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A nevelési év folyamán nagyon sok szülő, gyermek, sőt családok vették igénybe segítségét és
ezért szeretnénk, hogyha a következő évben óraszámát kibővíthetnénk. Nagyon nagy szükség
van munkájára, mint ezt a magas részvételi 1étszám is jelzi.
Fejlesztőpedagógus:
fejlesztőpedagógusunk foglalkozik egyéni, vagy kiscsoportos
foglalkozások keretei között. Egyéni fejlesztési terveket készít, a mozgásterápiás felméréseket
végzi. 2014 tavaszán minősítő vizsgán vett részt és legnagyobb örömünkre 100%-os
minősítést kapott. Kollégái is számítanak. tudására, ismereteire, segítségére differenciált
fejlesztéseikhez.

A BTM-es gyermekekkel

Étkezési adatok:
Intézményünk által működtetett fözökonyháról étkezett 2018/2019-ban:
Óvodás: 75 fó
Térítési díjat fizetett:
18 fö
Kedvezményes étkezés: 57 fő

Iskolás étkezők:
Szociális étkező:
Dolgozó:
Vendég:

132fő

27 fő
20 fő
5 fö

óvodánkban 1 fő csak részlegesen vett részt az étkezésben ételallergiájuk miatt. Sajnos
ezeknek a gyermekeknek a száma évről évre nő és a törvénynek megfelelően csak annak
tudunk egyedi étkezést biztosítani, akinek erről orvosi szakvéleménye van. Több olyan
kisgyermek van jelenleg is, aki kivizsgálás alatt van allergia szempontjából.

Egyéb programokon való részvételek száma:
Madárbarát óvodai program (madáretetők kihelyezése): mind a négy csoport 75 fö
Vízhez szoktatásban (úszás): 20 fő
Játékos angol foglalkozáson: 12 fő
Mozgásfejlesztő tornán: 38 fü
Fociedzéseken: 11- I 5 fő

4. Belső kapcsolatok, együttmú'ködés, kommunikáció:
Nevelő-oktató

munkánk egyik feltétele, hogy nevelőtestületünk tervszerűen, rugalmasan
együttműködjön, szakmailag is innovatív közösség legyen. Folyamatos szakmai képzéseken
vegyenek részt, amely lehet önképzés, továbbképzés, szakmai napon való részvétel. A belső
információáramlás
hatékonyan segíti
a
szakmai munkánkat.
Konferenciákon,
továbbképzéseken, értekezleteken vettünk részt az elmúlt nevelési évben is.
Pedagógiai munkánkat az éves munkaterv mellett a pedagógiai program, az ahhoz kapcsolódó
éves tervek/ütemtervek határozták meg. Az intézményi célok figyelembevételével alakította
ki minden pedagógus a saját csoportjára vonatkozó terveket.
A megfelelő információáramlás biztosítására havi rendszerességgel tartottunk
pedagógusokkal, munkatársakkal megbeszéléseket, értekezleteket, esetmegbeszéléseket.
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Az óvodába érkező gyermekek szociális háttere évről évre változik. Így egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a programunkban is megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása,
ütemezése a nevelési év folyamán:
•

•
•

•

Biztosítottuk minden jelentkezett kisgyennek felvételét az óvodába, vannak, akik két
és fél évesen kerültek be a szülők munkavállalása miatt, illetve a törvény adta
lehetőségek okán. A hátrányos helyzetű családok szívesen fogadták a minél korábbi
óvodai elhelyezést, elismerték a segítő szándékot, szívesen vették az útmutatást,
segítségadást. Nem vették tolakodásnak, őszintébbek lettek a családjukat érintő
problémák feltárásában.
Életkori sajátosságaiknak megfelelő fejlesztésben vettek részt a gyermekek.
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében folyamatosan felülvizsgáltuk az óvodai
játékokat, eszközöket. Napi rendszerességgel tudatosítottuk a gyermekekben a
biztonságos, balesetmentes játék feltételeit. Ehhez hozzátartozik a testi higiénia
szabályok betartása, környezetük esztétikája, megfelelő tevékenységi fonnák
alkalmazása.
Kiemelt hangsúlyt kaptak az egyéni képességek fejlesztése, problémákkal küszködők
felzárkóztatása egyénre szabott fejlesztési tervek alapján, valamint a kiemelt
képességű gyermekek differenciált feladatokkal történő tovább fejlesztése.

Szülők

rendszeres tájékoztatása gyermekeik fejlődéséről, fejlettségi szintjéről fogadó
órák keretei között, valamint családlátogatások alkalmával, illetve rendkívüli
megbeszéléseken. Gyennekeik nevelésében segítséget nyújtunk, gyakorlási
lehetőségeket biztosítunk.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a Családsegítő Szolgálat munkatársával, valamint az
egészségügyi szervekkel. Sajnos egyre több olyan probléma adódik, mely
hatáskörünkön túl nő és külső segítséget kell kémünk.

•

•

Közösségfejlesztő

-

tevékenységeink:

új helyettes kolléga beilleszkedésének segítése;
portfólió, önértékelés írásban egymás segítése, folyamat megbeszélése, hospitálások,
dolgozói délutáni megbeszélések rendszeres értekezletek, köszöntések
pszichológus által tartott önismereti, közösségépítő tréningek
önértékelési csoport létrehozása
óvodavezetői látogatások és ezek tapasztalatainak megbeszélése, segítségnyújtás,
önbizalom erősítése

5.Az intézmény külső kapcsolatai:
A külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszert az SZMSZ tartalmazza. Igyekeztünk
nyitottak maradni a településen élő családok elvárásaira, a település szintű programokon részt
venni, bekapcsolódni.
Programjainkat a fali űjságon is feltüntettük. Az intézmény által elért eredményekről,
programokról rendszeresen tájékoztatást nyújtottunk a szülői értekezleteken, valamint a helyi
Berényi Újságban. Folyamatosan figyeltük, meghallgattuk a partneri véleményeket
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5.1. A családdal való

együttműködés

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának
kiegészítő szerepe van. Az idei nevelési évben is törekedtünk a jó kapcsolat kialakítására a
családokkal. Nagyszerű lehetőséget kínáltak erre a lctilönböző események, rendezvények. A
mindennapokban is számíthattunk a szülők segítségére, irántunk tanúsított bizalmukra.
- rendszeresen (hetente) biztosították a gyermekek számára a gyümölcsnapokon a friss
gyümölcsöt, olykor zöldséget, amit változatos formában készítettünk el.
- rengeteg eszközt kaptunk a szülőktől, ami a hétköznapokon nagy hasznunkra volt (papírok,
ragasztók, tisztasági eszközök)
• több rendezvényt is szerveztek és bonyolítottak le a szülői szervezet támogatásával
· a szülői közösség az óvodás gyennekeknek a Mikulás és karácsonyi csomagokat
megvásárolták, gyermeknapra udvari játékokat vásároltak

5.2. Általános Iskolával:
Az óvoda-iskola kapcsolatát .kiemelten kezeljük, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot,
igyekszünk segíteni a tanító nénik munkáját, az iskola kapcsolatát a leendő elsős
gyermekekkel, szüleikkel.
Együttműködés alapjai:
Tanító néni meghívása, bemutatása az első nagycsoportos szülői értekezleten;
Tanító néni látogatása a nagycsoportban;
Nagycsoportosok látogatása az iskolában
Nagycsoportosok búcsúzó műsorára meghívtuk a tanító nénit is, intézményvezetőt is

5.3.Pedagógiai szakszolgálat
A szakszolgálat munkatársaival is jó kapcsolatot ápoltunk. Ebben a nevelési évben is
elvégezték az iskolaérettségi vizsgálatokat, segítséget nyújtottak a problémás esetekben.
Sajnos a szakértői vélemények igen későn érkeztek meg az óvodába és már nem volt elég
időnk arra, hogy teljes körűen tudjuk fejleszteni a gyennekek a feltárt hibák nyomán. Ezért
felvettük a szakszolgálattal a kapcsolatot annak érdekében, hogyan tudnánk ezt a helyzetet
meggyorsítani, megváltoztatni.

5.4. Gyermekorvos, védőnő
és gyermekorvossal az idei évben is együttműködő kapcsolatot tartottunk. A
havi rendszerességgel tisztasági vizsgálatot tartott az óvodában, elkészítette a
gyerekek státuszlapjait.
Fogorvosi vizsgálatra a három nagyobb csoportban került sor. Rendszerességre törekszünk,
ezért ősszel és tavasszal a fogorvosi látogatásokat beiktatjuk terveink közé.

A

védőnővel

védőnő

5.5. Gyermekjóléti szolgálat
Folyamatos kapcsolattartásban vagyunk, hiszen heti rendszerességgel látogatja
kapcsolattartójuk, Dócziné Horváth Erika óvodánkat. Egy esetben történt jelzés a nevelési év
folyamán. Több alkalommal vezetőként vettem részt jelzőrendszeri megbeszélésen,
esetmegbeszélő konferencián, valamint az évenkénti Közös gyennekvédelmi konferencián.
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6.A pedagógiai munka feltételei:
Személyi és tárgyi feltételek:
Intézményünk négy csoportjában 8 fő óvodapedagógus végezte az nevelő munkát, l fő
pedagógiai asszisztens és 4 fő dajka segített a nevelési-gondozási feladatokban.
4 fü konyhai dolgozó végzi a főzési, előkészítési feladatokat 1 fő élehnezésvezetö
irányításával, aki az élelmezési adminisztrációt végzi. Ebben az évben sem tudtunk sajnos
már közcélú munkást foglalkoztatni, de az önkormányzattól sikerült ez ügyben is segítséget
kérni.
Eszközökben megfelelőnek mondható az ellátottságunk, köszönhetően a fenntartónak, az
alapítványunknak, a szülőknek. Jól felszerelt játszóudvarunk van, amelyben még van
lehetőség játékok bővítésére, valamint a fennmaradó sáros területek térkövezésére.
2019 nyarán megtörtént óvodánk ablak.cseréje, mely a szülőktől is megértést és odafigyelést
kívánt a gyermekek elhelyezése miatt. A teljes munkálatok 2019 októberében fejeződtek be ai
óvoda belső területein. A külső munkálatokból az ablakok körüli fal kijavítása, szigetelése
még a következő évet fogja terhelni.

7.Az óvodai nevelés országos alapprogra1njában megfogalmazott
elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott
intézményi céloknak való megfelelés
Az. intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok a jelenleg érvényes
jogszabályok betartásával összhangban valósultak meg.
Folyamatosan ellenőriztük az éves tervek megvalósulását a heti ütemtervekben, mindazon
pedagógiai alapelveknek a megjelenését, amelyet fontosnak tartunk pedagógusként.
Ügyelünk arra, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és
jövőbeli elvárásainak. A nevelést, oktatást segítő eszközök, módszerek és a nevelési, tanítási
módszerek kiválasztása, alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban
történjen.
A feladatok kiosztása felelősökkel , határidőkkel megjelölve történik. A kiemelt célokra
vonatkozó részcélok, feladatok megvalósulása eredményezi az intézmény fejlődését. Ezen
folyamat az óvoda napi gyakorlatában fol yamatosan jelen van. Minden évben felillvizsgáljuk
a terveket és szükség esetén, illetve a törvényi szabályozók változása, eredményeink változása
alapján módosítunk a célok eléréséhez vezető tevékenységeken.

A szakltatósági ellenőrzések ebben az évben is folyamatosan történtek.
2018 szeptemberében Államkincstári ellenőrzés 4 évre visszamenőleg normatíva
igénylések e llenőrzése. 1 kisgyermek elhelyezésénél találtak eltérést az ellenőrök
2018 októberében Belső ellenőrzés a térítési díjak beszedésével kapcsolatban, illetve
a gazdaságos · gazdálkodás fényében. A raktárkészlet lecsökkentését javasoltak,
ugyanakkor a dokumentációt rendben találták
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2019 februárjában vezetői tanfelügyeletben, áprilisában pedig intézményi
tanfelügyeletben volt érintett óvodánk, ahol szintén jó minősítést kaptunk, illetve
olyan jó tanácsokat, melyekkel bővíthetjük intézményünk profilját
2019 júniusában NEBIH minősítésben részesültünk, ahol konyhánk megkapta újból a
jó minősítést. A jelzett problémákat azóta pótoltuk, illetve beterveztük a javítási
lehetőségeket.

Összegzés:
A nevelési év folyamán igyekeztünk megvalósítani minden olyan programot, melyek
pozitívan befolyásolták az óvodába járó gyermek készségeinek, képességeinek fejlődését.
Anyagi eszközeinkhez mérten a dolgozók zavartalan munkavégzéséhez szükséges feltételek
megteremtése is fontos szerepet játszott abban, hogy munkánk színvonala ne csökkenhessen,
illetve a meglévő hiányosságokat a kollégák odaadásukkal, egyéni felajánlásaikkal,
munkaszeretetükkel igyekezték pótolni.
Az intézmény külső-belső átalakítása igen kedvező környezetet, munkateret alakított ki a
gyermekek, az itt dolgozók számára, amit ezúton is köszönünk! A továbbiakban is szeretnénk
folytatni a felújítási munkákat és ehhez az önkormányzat támogatása elengedhetetlen.
Célunk, hogy a lehetőségeket kihasználva minél színvonalasabb pedagógiai munkát
végezzünk. Biztosítsuk a pedagógiai programunkban megfogalmazott küldetésnyilatkozatot.
Munkánkat igazolja, hogy a gyerekek egészségesen, megfelelő körülmények között saját
ütemükben fejlődnek. Szívesen és örömmel jönnek óvodába. A szülök többsége is elégedett a
nevelői munka színvonalával. (Terveinkben szerepel a partneri elégedettség mérése Y
A következő nevelési évek céljai között szerepel pedagógusaink minősítő vizsgája: ílletve
tanfelügyeleti látogatása
Intézményünk valamennyi dolgozója továbbra is azon fáradozik, hogy kitűzött céljainkat,
feladatainkat megvalósíthassuk, minél hatékonyabb ·fejlesztést biztosíthassunk a
gyermekeknek. Minden olyan követelménynek, melyet óvodánkkal szemben támasztanak
partnereink, szeretnénk eleget tenni, természetesen elsőcUegesen a gyermekek egyéni
érdekeinek, fejlettségi szintjének .figyelembe vételével.

13

,{/..
Lovasberényi Csicsergő Ó voda és Konyha
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2.

Tel.: 06-22-456-017
0 M azonosító: 030015

lkt.sz. 5/2020.
Tárgy: Gyermek diétás étk~ztetés térítési díja

SüdiMihály
Polgármester Úr

Lova$berény Község Önkormányzata
részére

LOVASBERÉNY
K.ossuth u. 62.

8093

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képvise/ő-te$tület f
Alulírott Dr. Szendrei Attiláné, a Lovasberényi Csicsergő óvoda é~ Konyha vezetője, azzal

a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a diétás étkeztetés mennyiségének és minőségének
biztosítása ~rdekében a térítési díjakat 2020. Január 1.-től a elfogadni szíveskedjenek.

Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
8093 Lo"'.asberény, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-22-456-017
OM azonosító: 030015

Étkezési térítési díjak
2020.Február l-től

óvodás
gyermek

36.3 Ft

0

0

363 Ft

461 Ft

300 Ft

0

0

300Ft

381 Ft

330Ft

336.- Ft

0

666.-Ft

846.- Ft

330 Ft

336 Ft

0 Ft

666 Ft

846 Ft

310 Ft

0 Ft

124 Ft

434 F.t

551 Ft

gyermek felsős ebéd

326 Ft

0 Ft

131 Ft

457 Ft

580 Ft

lx ellátás
Egyházi Iskola
gyermek alsós / tízórai, ebéd
2 xe/16tás
Egyházi Iskola

399 Ft

0 Ft

160 Ft

559 Ft

710 Ft

420 Ft

0 Ft

168 Ft

588Ft

747 Ft

481 Ft

0 Ft

192 Ft

673 Ft

855 Ft

500 Ft

0 Ft

200 Ft

700Ft

890 Ft

3 i< ellátás
óvodás
gyermek

2x ellátás
Szociális étkezők

lx ellátás (ebéd)
Önkormányzati óvoda

Alkalmazott, vendég
1 x ellátás (ebéd)

Egyházi Iskola
gyermek alsós ebéd
1 x ellátás
Egyházi Iskola

gyermek felsős/ tízórai, ebéd
2x ellátás
Egyházi Iskola alsós ·gyermek

/Tízórai, ~béd, uzsonna/
3 x ellátás ·
Egyházi Iskola felsős gyermek
(tízórai, ebéd, uzso·nna
3x ellátás

Lovasberényi Csicsergő Óv.oda és Konyha
8093 Lovasberény, Vörösmarty ll. 2 .

. Tel.: 06-2~456-017 .
OM azonosító: 030015
óvodás gyerr,nek
diétás
2 X ellátás ·

450.-

0..-

.Q.-

0.-

571,-Ft

544-

0.-

0.-

0.-

691.-FT

óvo·d ás gyermek

diétás
3 X ellátás
Egyházi Iskola gyermek
alsós diétás ebéd.

465.-Ft

0 Ft

124.- Ft

589.-

748,-Ft

Egyházi Iskola gyermek
felsős diétás ebéd
1 X-ellátás

489.-F.t

OFt

131,-Ft

620.-

788,- Ft

Égyházi 'iskola gyermek
alsós diétás /tízórai, eb~d
2x ellátás

599,- Ft

O FT

160,-Ft

759.-

964 ._Ft

630,-Ft

0 Ft

168,-Ft

798.-

1014,- FT

722,- Ft

0 Ft

192,-Ft

914.-

1161.-Ft

750.-Ft

0

200.-Ft

950.-

1206.-Ft

Alsós tábor (1 x ell.átás}
óvodás tábo·r ( lx ellátás)

380.-Ft

0.-

0.-

380.-Ft

483.-Ft

278.-Ft

0.-

0.-

278. ~ Ft

353. ~ Ft

f'elsős

400.-Ft

0.-

0.-

400.-Ft

508.•Ft

429.-Ft·

0.-

100 Ft

529.~Ft

672.-Ft

1 X ellátás

Egyházi iskola gyermek
felsős /diétás tízórai, ebéd
2x ellátás
Egyházi iskola gyermek
alsós diétás/ tízórai,ebéd
,uzsonna/ 3x ellátás
Egyházi iskola feisős
diétás /tízórai, ebéd, uzsonna/

.~

3 X ellátás

tábor (1.x ellátás)

Egyéb nyári táborQzás

Kérem·beadványunk me~árgyalását és jóváhagyását.

Lovasberény, 2020..01..14.

~.~
J11rl1\ W!\~
Dr.s;;;;dril Attiláné·
óvodavezető

~ '"'"- {~· ~il\ g_.q___

l Fa~~iné Szita Szilvia
élelmezésvezt6

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

/2020. (•.)önkormányzati
rendelete
a gyennekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjról szóló 10/2014. (VIII. 25.)
önkormányzati rendelet módosításéról

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyennekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése e) pontjában
kapott feJhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §A gyermekek napk6zbeni ellátásáért f"lzetendő térítési díjról szóló 10/2014. (VIII.

25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet a 2020 ...... „. napján lép hatályba.
(2) Ez rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Südi Mihály
polgánnester

Dr. Koncz László
jegyző

Kihirdetve: 2020. január .. .. .. ...... napján

Dr. Koncz László
jegyző

.,,,

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2019. (VIII. 01.) önkormányzati
rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjról szóló 10/2014. (VIll. 25.)
önkonnányzati rendelet módosításáról

Lovasberény Község Önkonnányzat Képviselő-testülete a gyermekek védebnéről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése e) pontjában
kapott felhatalmaűs alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatárowtt feladatkörében eljárva a következöket rendeli el:

1. §A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő t~ritési díjról szóló 10/2014. (Vili.
25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet a 2019.09.01. napján lép hatályba.
(2) Ez rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti .

...Jt,~
<'.

„ „ .

Szili

polg'

ós
ester

Kihirdetve: 2019. augusztus 01. napján

Dr.

~ .

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2020. (1. 27.) önkormányzati

rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díjról szóló 10/2014. (VIII. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyennekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l) és (2) bekezdése e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő téritési díjról szóló 10/2014. (VIII.
25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet a 2020.02.01. napján lép hatályba.
(2) Ez rendelet a hatályba lépést követö napon hatályát veszti.

Südi Mihály
polgármester

. . JDr.~:zló
....~~
jegyző

A gyermekek napközbeni ellátásáért fu.etendö térítési díjról szó~ó 2/2020.(1.27.) önkormányzati rendelettel
módosított 1012014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Étkezési térítés

2020. február 01-től

2.
3.

4.

5.

Ovodás gyermek
2 x ellátás
Onkormányzati voda Alkalmazott
vendég
1 x ellátás (ebéd)
Egyházi Iskola gyennek alsós ebéd
1 xellátás
Egyházi Iskola gyennek felsős ebéd
1 x ellátás

6.

Egyházi Iskola gyermek
alsós/tízórai, ebéd

363 Ft

0

0

363 Ft

461 Ft

300Ft

0

0

300Ft

381 Ft

330Ft

336Ft

0

666Ft

846Ft

310 Ft

0

124Ft

434 Ft

551 Ft

326Ft

0

131 Ft

457 Ft

580Ft

399Ft

0

16QFt

559Ft

710Ft

420Ft

0

168 Ft

588 Ft

747Ft

481 Ft

0

192 Ft

673 Ft

855 Ft

500Ft

0

200Ft

700Ft

890Ft

330Ft

336Ft

0

666Ft

846Ft

450Ft

0

0

0

571 Ft

544Ft

0

0

0

691 Ft

465 Ft

0

124 Ft

589 Ft

748Ft

2 xellátás

7.

Egyházi Iskola gyermek
felsős/tízórai, ebéd
2 x ellátás

8.

Egyházi Iskola alsós
gyermek/tízórai, ebéd, uzsonna
3 x ellátás

9.

Egyházi Iskola felsős gyennek
(tízórai, ebéd, uzsonna)
3 x ellátás

10.
11

Szociális étkezők {lx ellát.ás, ebéd)
odás gyermek diétás
2 x ellátás

12.

vodás gyermek diétás
3 x ellátás

13.

Egyházi Iskola gyermek alsós
diétás ebéd
1 x ellátás

14.

Egyházi Iskola gyermek felsős
diétás ebéd

489Ft

0

131 Ft

620Ft

788 Ft

599Ft

0

160Ft

759Ft

964Ft

630Ft

0

168 Ft

798 Ft

l014 Ft

722Ft

0

192 Ft

914 Ft

1161 Ft

750Ft

0

200Ft

950Ft

1206Ft

Alsós tábor (1 x ellátás)

380Ft

0

0

380Ft

483 Ft

óvodás tábor (1 x ellátás)

278Ft

0

0

278Ft

353 Ft

Felsős

400Ft

0

0

400Ft

508Ft

429 Ft

0

100 Ft

529 Ft

672Ft

l xel/átás

15.

Egyházi Iskola gyermek alsós
diétás/tízórai, ebéd
2 x ellátás

16.

17.

Egyházi Iskola gyennek fe1sös
diétás /tízórai, ebéd
2 x ellátás
Egyházi Iskola alsós gyermek
diétás /tízórai, ebéd, uzsonna
3 x ellátás

18.

Egyházi Iskola fe1$(}s gyermek
diétás (tízórai, ebéd, uzsonna)
3 x ellátás

19.

20.
21.
22.

tábor (1 x ellátás)

Egyéb nyári táborozás

Lovasberényi Csicsergő óvoda és Konyha
8093 Lovasberény, Vörösmarty utca 2.
Tel./fax: 22/ 456-017
OM azonosító: 030015

lkt.sz.: 7 / 2020.

Südl Mihály

Tárgy: Beiskolázási kérelem

Polgármester
Lovasberény Községi Önkormányzata
Lovasberény
Kossuth utca 62.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Lovasberényi Csicsergö óvoda és Konyha vezetőjeként a következő kéréssel fordulok
Önökhöz:
Az óvoda az allergiás étkeztetés biztosításával segíti azokat a családokat, akiknek ilyen
körülmények közé kerülnek gyermekeik. Eddig megbízási szerződéssel főiskolát végzett
dietetikus segítette munkánkat, illetve az étlapok össze.állítását ellenőrizte, ha szükséges volt
javította. 2019 decemberében történt fogyasztóvédelmi ellenőrzés kapcsán tudomásunkra
jutott, hogy diétás szakács végzettséggel is kell rendelkeznie egy dolgozónak ahhoz, hogy ezt
zavartalanul tovább tudjuk nyújtani a rászorulóknak. Ezért most lehetőség adódott arra, hogy
egy decemberben indult tanfolyamba szakácsnőnk bekapcsolódjon és február 29.-én már
vizsgával záruljon a képzés.

Ennek költségvonzata:
Tanfolyam: 95.000 Ft
Vizsgadíj: 51.000 Ft .
Polgármester urat és Képviselötestületet ennek az összegnek a
költségvetésből történő kifizetésének engedélyezésére. Tanulmányi szerződés megkötésére
kerül sor, illetve a további költségeket a dolgozó vállalja. Ilyen végzettség megszerzésére csak
ebben az évben van lehetőség, mert 2021-től ez a lehetőség megszűnik!
Kérem a tisztelt

Megértésüket és támogatásukat előre is köszönöm!

Tisztelettel:
Lovasberény, 2020. január 15..

Lovasberényi Testedzők Egyesülete
8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.

Lovasberényi Önkormányzat, Képviselő testülete
8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.

1!m) JAN,20.
Tárgy: Támogatási kérelem

nsztelt Önkormányzat!

Alulírott Kis Balázs a Lovasberényi Testedzők Egyesületének elnöke, azzal a kéréssel fordulok

a tisztelt

Képviselőtestülethez,

hogy 470;000 Ft támogatást biztosítson Egyesületünk részére.

A 2019/20-évre elnyert TAO pályázaton személy jellegű ráfordítás jogcímen támogatást
igényeltünk gondnoki állásra. Az önerő biztosításához kérem a. képviselőtestület pozitív
határozatát. Jelen igényelt összeg a 2020 januárjától - 2020 júniusáig tartó időszakra fedezi
az önrész mértékét.

Kérem támogassák törekvéseinket, hogy településünkön továbbra is biztosítva legyenek a
feltételek a sportolni akaró gyermekek és felnőttek részére, továbbá a lovasberényi lakosok
meg~légedésére tudjuk továbbra is folytatni tevékenységünket, ezáltal segítséget nyújtani a

minél egészségesl;!bb (testi/lelki) gyerekek nevelésében.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni eddigi támogatásukat, blzva a sikeres

további együttműködés reményében, támogatásukat előre is megköszönöm, továbbá
maradok mély tisztelettel:

...

:~......~
Kis Balázs
LTE elnök •

LOVASBERÉNYI TE
Ke.lt., Lov'~sberény, 2040. január 20;

8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 1.
· Adós2ám: 19820473-1-07
Banksz.: 57800Ó88-100116~3

Fwd: HRSZ3403/3 vételi szándék

Tárgy: Fwd: HRSZ3403/3 vételi szándék
Feladó: Mihály,Südi <sudi.mihaly@lovasbereny.hu>
Dátum: 2020. 01. 20. 11:02
Címzett: Besszerné Róth Szilvia <szroth@lovasbereny.hu>
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--------Továbbított üzenet --------

Tárgy:HRSZ3403/3 vételi szándék
Détum:Fri, 17 Jan 2020 15:23:20 +0100
Feladó:László Misi <misilaszlo75@gmail.com>
Címzett:sudi .mihaly@ lovasbereny.hu

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület
Kérem a Lovasberény Község Ökormányzat tulajdonát képező 1449m2 alapterületű zártkerti
szőlőhegyi területet a számomra eladni.
·

A terület jelenleg teljesen el van bozótosodva, gyalogosan közlekedni nem, vagy csak
helyenként lehet rajta. A terület megközelítése csak jogilag biztosított, az ide vezető útszakaszt
teljesen ben6tték a bokrok, cserjék és megközelíteni sem lehet.
A telek a mi tulajdonunkat képező HRSZ 4021 és HRSZ3401 telekekkel szomszédos, így a
bejárást onnan tudjuk biztosítani.
A telkekről készített fotókat csatoltam.
Jóváhagyásuk esetén kérem a szakértői értékbecslési kérelemet elvégeztetni.
Kérdés esetén állok a rendelkezésükre.
Köszönettel:
Misi László
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