JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 25.
napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről.

Jelen vanDak: Südi Mihály polgármester, Örszigety Dávid, Ffilöp-Weigler Bettina, Horváth
Péter, Bercsényi Miklós, Hufnágel Anna képviselők

Dr. Koncz László jegyző
Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent
hogy a képviselő-testület 6
Jegyzőkönywezetőnek

Péter

képviselőt,

főve]

képviselőket.

Megállapítja,

határozatképes, a testületi ülést megnyitja.

felkéri Dr. Koncz László jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth

majd szavazásra teszi fel, aki egyetért, a

hitelesítő

személyével

kézfelemeléssel szavazzon.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2020. (II. 25.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község

Önkormányzata Képviselő-testülete

nyílt ülésén jegyzőkönyv

hítelesítönek Horváth Péter képviselőt választja meg.

Felelős!

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

Südi Mihály polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre venni
az orvosi rendelő és tornacsarnok energetikai f ajlesztése közbeszerzése kapcsán a szükséges
pénzügyi fedezet biztosítását.

2
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
31/2020.(11. 25.) határozata

a nyílt ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 25.-ei nyílt ülésén
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. 2020. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
2. Költségvetési kitekintő határozat meghozatala
3. Az

orvosi

rendelő

és

tornacsarnok

Lovasberényben tárgyú
szerződés

épületének energetikai fejlesztése

közbeszerzési eljárásban

megkötött

vállalkozási

módosítása

4. Pénzügyi fedezet biztosítása

5. Polgármester szabadságolási tervének elfogadása
6. IFA mérséklésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

7. Önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelem megtárgyalása
8.

Együttműködési

megállapodás megtárgyalása

9. Önkormányzati ingatlan bérletének meghosszabbítása
10. Lovasberényi TE 2019. évi támogatásának elszámolása

11. Használt autó beszerzésének megtárgyalása
12. 935

hrsz-ú

ingatlan

építmény

tulajdonosának

kérelme

a

megvásárlására
13. Művelődési ház terembérleti díjaira vonatkozó kérelem megtárgyalása
14. óvoda beadványai: nyári szünidei zárva tartás, beiskolázási terv

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

földterület
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1. 2020. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
/előterjesztést

a jegyzőkönyv 1. sz.ámú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Felkéri Bercsényi Miklós

képviselőt,

a Pénzügyi Bizottság

elnökét hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

Bercsényi Miklós képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: EJmondja, hogy a Bizottság
részletesen megtárgyalta az
előterjesztéssel egyezően

előterjesztést.

A Bizottság a költségvetési rendelettel az

egyetért és javasolja elfogadását.

Örszigety Dávid képviselő: Elmondja, hogy az a problémája, hogy mind az a plusz pénz,
vagy megtakarítás, amit · a képviselő-testület elért, például az egyházi iskola támogatás
felfüggesztése, adóemelés, alpolgánnester tiszteletdíj lemondása nem jelenik meg a
költségvetésben, hanem benne van a nagy kalapban. Azt szeretné látni, végül is hova kerültek
beépítésre.

Györökné Balog Zsuzsa gazdálkodási főelőadó: Elmondja, hogy a kiadási oldalon elosztva
megtalálható. A megnövekedett kiadások fedezetére lett beépítve, mint például a rendezvényszervezére, közvilágításra stb.

Bercsényi Miklós képviselő: Megkérdezi szükséges-e most elfogadni a költségvetést, mert
ezeket jó lenne tisztázni.

Südi Mihály polgármester: Megérti a

képviselő

urakat, de szeretné, ha most elfogadásra

kerülne a költségvetés, mert az energetikai vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez és a
hitelkérelemhez nélkülözhetetlen az elfogadott költségvetés. Örszigethy Dávid képviselő

részére tájékoztatásul közli, hogy az alpolgármesteri illetmény összegével növelték meg
a rendezvényekre szánt pénzösszeget.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett 2020. évi
költségvetési rendelet előterjesztés szerinti elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet

hozta meg:

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
/rendelet szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza/

2. Költségvetési kitekintö határozat meghozatala
/a határozat tervezetét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester:

Elmondj~

hogy a

kitekintő

határozat a hitelfelvételhez

szükséges. Három évre vonatkozó bevételi és kiadási becslést tartalmaz, amit meg kell
küldeni az előzetes adatszolgáltatáshoz. Javasolja elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fe1, aki egyetért a beterjesztett

kitekintő

határozat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
32/2020.(11.25.) határozata

A 2020-2023. évek költségvetési kitekintéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód.
2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az
önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot
ügyletekhez

történő

keletkeztető

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.

rendelet szabályozására :figyelemmel -

Lovasberény Község Önkormányzata saját

bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek a
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költségvetési évet követő három éVTe várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő
adatokat a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős:

polgármester, jegyző

Határidő:

3. Az

azonnal

orvosi

rendelő

Lovasberényben

és

tornacsarnok

épületének

energetikai

tárgyú

közbeszerzési

eljárásban

megkötött

fejlesztése
vállalkozási

szerződések módosítása

/a szerződés módosítást a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a vállalkozási

szerződéseket

módosítani kell,

annak érdekében, hogy hatályba lépjenek. A módosítás szerint az önkormányzat hitelből,

vagy saját forrásból biztosítja a Támogatási

Szerződésből

nem biztosított fedezethiányt. A

most elfogadott költségvetési rendelet tartalmazza a saját forrást. Tennészetesen a
hitelkérelmet be fogjuk nyújtani, de a vállalkozó a munkát most már el tudja kezdeni.

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

A képviselő-testület nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
33/2020. (II. 25.) határozata
az orvosi rendelő és tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése
Lovasberényben tárgyú közbeszerzési eljárásban megkötött vállalkozási
szerződések módosításáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az orvosi rendelő és a
tornacsarnok

épületének

energetikai

fejlesztése

Lovasberényben"

című
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közbeszerzési eljárásban megkötött kiviteli szerződéseket a jegyzőkönyv 4.
számú melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Felkéri a polgánnestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

4. Pénzügyi fedezet biztosítása

la határozati javaslatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy az

előző

ponthoz kapcsolódóan a testület

határozatot hoz a hiányzó fedezet biztosításáról. Ismerteti, a határozati javaslatot kéri
elfogadását.

Siidi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért a beterjesztett pénzügyi fedezet
biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
34/2020. (II. 25.) határozata

pénzügyi fedezet biztosításáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Az orvosi rendelő és a
tornacsarnok

épületének

energetikai

fejlesztése

Lovasberényben"

című

közbeszerzési eljárásban a Támogatási Szerződésben nem biztosított hiányzó

29.517.193,· Ft

összegű

pénzügyi fedezetet saját forrásból, az önkormányzat

2020. évi költségvetése terhére biztosítja az alábbi megoszlásban:
Lovasberény orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztésére: 4.324.359,· Ft.
Lovasberényi tornacsarnok épületének energetikai fejlesztésére: 25.192.834,- Ft.
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

5. Polgármeste.- szabadságolási tervének elfogadása
/a szabadságolási tervet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza/

Dr. Koncz László

jegyző:

Ismerteti a polgánnester szabadságolási tervét, kéri

elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki a polgármester szabadságolási
tervét jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

35 /2020. (II. 25.) határozata
polgármester szabadságolási tervének jóváhagyásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő testülete Südi Mihály
polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási tervét jóváhagyólag elfogadja
az alábbi ütemezéssel:
- januárban 2 nap
- februárban 5 nap
.- márciusban 3 nap
- áprilisban 4 nap
- májusban 4 nap
- júniusban 2 nap
- júliusban 1 nap
- augusztusban 7 nap
- szeptemberben 1 nap
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- novemberben 3 nap
- decemberben 8 nap

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

folyamatos

6. IFA mérséklésére vonatkozó kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 7.

számű

melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a kérelemben javasolt idegenforgahni

adó mérséklése ugyan nem jelentene különösebb problémát a költségvetésnek, viszont
most emelte a testület a mindenkit érintő kommunális adó mértékét. Épp ezért egy
ilyen mérséklés,

amely csak három szálláshely szolgáltatót érint nehezen

magyarázható lenne. Maga részéről nem javasolja az IF A mérséklését.

A

Képviselő-testület

egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy az IF A
mértéke ebben az évben ne változzon, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
36/2020. (II. 25.) határozata

az idegenforgalmi adó mértékének felülvizsgálatáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó
mértékét felülvizsgálva úgy dönt, hogy a megállapított idegenforgalmi adó
mértékén 2020-ban nem kíván változtatni.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

folyamatos
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7. Önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelem megtárgyalása

/a kérelmet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a Deák u. 41/a számú önkormányzati
lakás

bérlője

rendelet

nyújt.ott be kérelmet a lakás megvásárlására, amelyre az önkormányzati

lehetőséget

ad, amennyiben a testület eladásra .kijelöli. Ebben az esetben a

lak.ás bérlője a rendeletben foglaltak alapján a lakást megvásárolhatja.
Örszigety Dávid képviselő: Úgy gondolja, most a költségvetés nem indokolja, hogy

lakást adjon el a testület. Azon viszont eJ kell majd gondolkodni, hogy a bérleti
díjakból alapot kellene képezni az estlegesen

felmerülő

és a tulajdonost

terhelő

munkák elvégzésére.

A testület egyetért a

képviselővel .

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a

kérelmezett önkormányzati bérlakás ne kerüljön eladásra., kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testület

37/2020. (II. 25.) határozata

önkormányzati lakás vételére vonatkozó ajánlatról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

Lovasberény, Deák u. 41/B. szám alatti önkormányzati lakást nem kívánja eladni.
Felelős:

Südi Mihály polgánnester

Határidő:

folyamatos

10

8.

Együttműködési

megállapodás megtárgyalása

/az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a Bicskei Toma Club Egyesület
együttműködési

ajánlatot tett. A javaslat szerint a Lajta Ház és Kulturális Központ az

együttműködés

keretében

lehetőséget

adna a

település és településtörténet

bemutatására, koncertekre, rendezvényhelyszín biztosítására Az együttműködés nem

jár költségvetési kiadással, ezért a szándéknyilatkozat kiadásának nincs akadálya.

A testület egyetért a polgármesterrel.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az

együttműködési

szándéknyilatkozat kiadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

38/2020.(II. 25.) határozata

szándéknyilatkozat együttmüködési megállapodásról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva úgy dönt, hogy szándékában áll

együttműködés1

megállapodást kötni

a Bicskei Torna Club Egyesülettel a Lajtha Ház és Kulturális Központ programjai

megvalósítására,

elsősorban

település

közönségszervezés

előadásokra

és koncertekre, rendezvényhelyszín biztosítása

és

településtörténet

bemutatása,

érdekében.
Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére.

Felelős:

Südí Mihály polgánnester

Határidő:

azonnal
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9. Önkormányzati ingatlan bérletének meghosszabbítása

/a kérelmet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartahnazza/
Dr. Koncz László jegyző: Ehnondja, hogy a bérlő évek óta bérli az ingatlant, fizeti a
bérleti díjat. Javasolja, hogy változatlan feltételek mellett újabb egy évre kerüljön
meghosszabbításra a bérleti szerződés.

A

képviselő-testület

egyetért a javaslattal.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a 602/3
hrsz-ú ingatlan bérleti

szerződése

egy évvel meghosszabbításra kerüljön változatlan

feltételek mellett, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

»YJ.1t szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény KöDég Önkormányzata Képviselő-testülete
39/2020. (II. 25.) határozata

602/3 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát

képező

602/3 helyrajzi

számú~

Lovasberény, Széchenyi u. 5. számnál

található 200m2 ingatlanrészt bérbe adja Vörös Kövesdi Edina (Lovasberény,
Széchenyi u 61.) bérlő részére.
A bérlet időtartama: 2020 március 01 - 2021. február 28.
A bérleti díj: 30.000,- Ft, amelyet két

egyenlő

részletben kell megfizetni 2020.

szeptember 1. és 2021. február 28. napján.
Felkéri a polgánnestert a bérleti

Felelős:

szerződés

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

megkötésére.
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10. Lovasberényi TE 2019. évi támogatásának elszámolása

I az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy az Egyesület a támogatás összegével
elszámolt. Az elszámolás helyességét a HivataJ ellenörizte. Az elszámolás elfogadását
javasolja a Pénzügyi Bizottság is.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi

fel,

aki a

Lovasberényi TE

támogatásának elszámolását jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lo,1asberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2020. (II. 25.) számú

HATÁROZATA
Lovasberényi Testedzők Egyesülete 2019. évi támogatásának elszámolásáról
Lovasberény Község Önkonnányzata Képviselő-testülete megtekintette a
Lovasberényi

Testedzők

Egyesülete 2019. évi önkormányzati támogatás

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

Felellis: Südi Mihály polgánnester
Határidő:

azonnal

11. Használt autó beszerzésének megtárgyalása
Södi Mihály polgármester: Ebnondja, hogy az étel kihordására szükséges
beszerezni egy

megfelelő

használt gépkocsit. Jelenleg havi 50.000,- ft·ha kerül a

kihordás, ezért hosszú távon megéri egy autó vásárlás maximum 500.000,· Ft
értékben. Kéri a testület hozzájárulását.
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Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért egy használt autó
beszerzésével maximum 500.000,- Ft értékben, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyíJt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete

41/2020. (II. 25.) határozata

használt személygépkocsi beszerzéséröl

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
legfeljebb 500.000,- Ft értékhatárig megvásárol egy használt gépkocsit
ételszállítás céljából.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

12. 935

azonnal

hrsz-ú

ingatlan

épitmény

tulajdonosának

kérelme

a

földterület

megvásárlására
/kérelmet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Ehnondja, hogy a földterület az önkormányzat, míg a
felépítmény a

kérehnező

tulajdonában van, s ezért szeretné megvásárolni az

ingatlanhoz tartozó területet.

Dr. Koncz László jegyző: Ehnondja, hogy már tavaly a terület felmérése

elkezdődött

a házszám szabályozásával. A gond az, hogy a 935 hrsz-ú ingatlanon több
felépítmény, lakás taláJható, ahol a terület az önkormányzaté a felépítmény pedig a

lakóé. Ezért csak egyszerre lehet megoldani az összes építmény tulajdonosával
egyeztetve a földterület eladását. Ehhez először fel kell mérni a területet és mindenki

az építménye nagyságának arányában vásárolná meg a földterületet. Külön-külön ez
nem megy.

Elmondja, hogy beszélni fog az összes építmény tulajdonossal, ha

mindenkinek meg van a szándéka a földterület megvásárlására, akkor javasohú fogja
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a testületnek a terület értékesítését. Most javasolja elhalasztani a kérelem
megtárgyalását.

A testület egyetért a

jegyző

javaslatával.

Südi Mihály polgármester: Felkéri a
értékesíthetőségét

és

jegyzőt,

vizsgálja meg a terület

képviselő-testületnek.

tegyen javaslatot a

A

kérelem

megtárgyalását ezért elnapolja.

13. Művelődési Ház terembérleti díjaira vonatkozó kérelem megtárgyalása
/a kérelmet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza/

Fülöp-Weigler

Bettina

Anna

képviselő:

Elmondja

a

Művelődési

Ház

közművelődési szervezőjeként fordult a testülethez. Úgy gondolja, hogy a kérelemben

feltüntetett heti rendszerességgel megtartott órák, szakkörök terembérleti díját el
kellene engedni, mert ez egyébként is a foglalkozáson

résztvevőket

terheli. Ezeket a

foglalkozásokat továbbra is fenn kellene tartani, akár úgy is segítve, hogy nincs
terembérleti díj. Minimális kiesést jelent az intézménynek.

A testület egyetért a

képviselő

javaslatával.

Südi Mihály polgármester: szavazásra teszi fel, aki egyetért

terembérleti

díjának

elengedésével

a

vonatkozásában, kézfelemeléssel szavazzon.

kérelemben

Művelődési

foglalt

Ház

foglalkozások
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2020. (II. 25.) határozata

Művelődési

Ház és Könyvtár terembérleti díjának elengedéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalva úgy dönt, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár terembérleti díját az
alábbi foglalkozásoknak, illetve szakköröknek elengedi: Megadance, Jóga,
Karate, Női torna, Gyógytorna, Papírfonás, Ringató.

Felelős:

Südí Mihály polgánnester, Fülöp-Wigler Bettina Anna, képviselő

Határidő:

folyamatos

14. óvoda beadványai: óvoda nyári szünidei zárva tartása, beiskolázási terv
/ a beadványokat a jegyzőkönyv 14-15 számú melléklete tartalmazza/

Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető: Elmondja, hogy az Óvoda augusztus 1-31 között
tartana zárva. Erre az

időszakra

3 gyermek felügyeletét kell megoldani helyettes

óvoda bevonásával. A helyettes óvodát évek óta Csákvár biztosítja. Kéri a zárva tartás

engedélyezését.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki egyetért az Óvoda augusztus 131 közötti zárva tartásával helyettes óvoda kijelölése mellett, kézfelemeléssel
szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény KiWlég Önkormányzata Képviselő-testülete
43 /2020. (II. 25.) határozata

óvoda nyári szüneti zárva tartásáról
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést
megvitatva űgy ·dönt engedélyezi, hogy a Lovasberényi Csicsergő Óvoda és
Konyha, 2020. augusztus 01-től, 2020. augusztus 31.-ig zárva tartson.
Helyettesítő

Felelős:

óvodaként Csákvár Ady E. utcai óvodát jelöli ki.

Südi Mihály polgánnester

Határidő:

2020. augusztus 01.

Dr. Szendrei Attiláné

óvodavezető:

Ismerteti az óvoda beiskolázási tervét, kéri

elfogadását.

Südi Mihály polgármester szavazásra teszi fel, aki az óvoda beiskolázási tervét
jóváhagyólag elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 ·igen szavazattal az alábbi határozatot

hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
44/2020.(11. 25.) határozata

óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terv jóváhagyásáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

a Lovasberényi

Csicsergő Óvoda és Konyha 2020/2021. nevelési évre vonatkozó beiskolázási

tervét jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:

Dr. Szendrei Attiláné óvodavezető,

Határidő:

folyamatos

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

Dr. Koncz László
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
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Horváth Péter
képviselő

LOVASBERÉNY KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését,

2020. február 25.-én, kedd 18.00 órára
a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.
Napirendi pontok:

1.

2020. évi Költségvetési rendelet megtárgyalása
Előadó:

2.

Költségvetési kitekintő határozat meghozatala
Előadó:

3.

Südi Mihály polgármester
Dr. Koncz László jegyző

Az orvosi

rendelő

és tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben tárgyú

közbeszerzési eljárásban megkötött vállalkozási szerzödések módosítása.
Előadó :

4.

Südi Mihály polgármester

Polgármester szabadságolási tervének elfogadása
Dr. Koncz László jegyző

Előadó :

5.

IFA mérséklésére vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előadó: Südi Mihály polgármester

6.

Önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelem megtárgyalása
Előadó: Südi Mihály polgármester

7.

Együttmüködési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Südi Mihály polgármester

8.

Önkormányzati ingatlan bérletének meghosszabbítása
Előadó. Dr. Koncz László jegyző

9.

Lovasberényi TE 2019. évi támogatásának elszámolása
Előadó: Südi Mihály polgármester
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10. Használt autó beszerzésének megtárgyalása
Elöadó: Südi Mihály polgármester

11. 935 hrsz-ú ingatlan építmény tulajdonosának kérelme a földterület megvásárlására
Előadó:

12.

Südl Mihály polgármester

Művelődési ház terembérleti díjaira vonatkozó
Előadó:

kérelem megtárgyalása

Südi Mihály polgármester

13. Óvoda beadványai: nyári szünidei zárva tartás, beiskolázási terv
Elöadó: Südi Mihály polgármester

Lovasberény, 2020. január 20.
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JELENLETI IV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február
25.-én 18,00 órakor megtartott

nyílt ülésén

Südi Mihály polgármester
Örszigety Dávid képviselő
Hufnágel Anna

képviselő

··········· ; ···~···~ ····· ·· ··············

..~~·······················
..lf~· ...... „ ..4... „ ••••..••..

Böhm Erika képviselő
Bercsényi Miklós

képviselő

Fülö-Weigler Bettina képviselő

Horváth Péter képviselő

Dr. Koncz László jegyző

Meghívott jelenlevők:

•••• •••• ·········••••···············•••······•····••••···············
••..................•••.......•.•.••••..............••••.....••.....•
......••••...........•••...............••...........••.......••......
·••·······•·····••••••·····•···•·•••••••·····•···•·••••••·••·········

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§, 24-29/A.§, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIl.31.)
Korm. rendelet 24. §, 27. §és 28. §-ainak előírásai szerint Lovasberény Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint
terjesztem elő.
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A polgármesternek az államháztartási törvény 24.
§ (3) bekezdése alapján a költségvetési törvény hatályba lépését követő 45. napig
kell a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtania a képviselő-testületnek.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2020. évi költségvetés elkészítése során is
j elentös, az önkormányzati gazdálkodás kereteit alapvetően meghatározó
jogszabályváltozásokat és egyéb, a gazdálkodást érintő körülményeket kellett
figyelembe vennünk.
Az alábbiakban felsorolt jogszabályok meghatározták a költségvetési rendelet
szerkezetét, valamint a költségvetési rendelet kötelezően előírt tartalmi elemeit:
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.);
2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr);
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény;
4. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
5. Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet.
A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően a 2020. évre tervezett bevételi és kiadási
előirányzatokat tartalmazza Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és óvoda
megbontásban a helyi rendeletek és belső szabályzatok alapján.

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási

fő

összege 1.084.873.000, - Ft.

BEVÉTELEK:

Az Óvoda működési bevétele továbbra is az étkeztetésért fizetett térítési díjakat
tartalmazza. Az áfa visszatérítése jogcím az áfa bevallás elkészítésének bruttó
módon kezelt bevétele. A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevétele az igazgatási
díjb_ó l és az esküvők munkaidőn kívüli megtartásáért fizetett díjakból áll.
Intézményi finanszírozás a működésre és felhalmozásra átadott pénzeszköz.
Az Önkormányzat bevételeinél a legnagyobb forrásunk az állami támogatás, és a
közhatalmi bevételek. Állami támogatásokat továbbra is feladat fmanszírozásra
kapjuk. A 2019. évhez képest 5.253.612, - Ft-tal biztosít többet az állam
részünkre. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről: a védőnőre és az iskola
eü-re a TB-től átvett pénzeszköz szerepel, de itt jelenik meg a Vereb
Önkormányzatának hozzájárulása a fogászati ellátáshoz, és a közmunka
programra kapott támogatás. Működési bevétel között szerepelnek az ingatlanok
bérleti díjai, az orvosok által fizetendő rezsi költség és a szociális étkezők
kiszállítási díja, és egyéb kisebb bevételek (Berényi Újság, irodai tevékenység).
A Fejérvíz Zrt befizetését is a bérleti díjak között terveztük, amit elkülönítve kell
kezelni és csak az ivóvíz rendszerrel kapcsolatos kiadásokra lehet fordítani.
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről: a szennyvíz pályázatból a számlák
leadásával lehívható összeg. Az energetikai pályázatok sikeres kivitelezéséhez
30.000.000,- Ft hitelt szeretnénk igényelni, ennek sikertelensége esetén
ingatlanokat értékesítünk. működési célú átvett pénzeszközök között a Diósi
Gödör Kft tagi kölcsönét várjuk vissza. Finanszírozási bevételek nagy része a
2019. évi pénzmaradvány.
KIADÁSOK:

A személyi juttatások a törvényben előírt kötelezettségeinket tartalmazza. A soros
lépők, a minimálbér és a garantált bérminimum nagyfokú emelése jelentősen
befolyásolja költségvetésünket. Az előbbieken kívül, az idei évben 2 fő jubileumi
jutalomra jogosult dolgozó van. A 2 fő 40 éves munkaviszony után nyugdíjba
vonul. Mind a kettő dolgozó helyére párhuzamosan a bér betervezésre került. Az
idei évben a művelődési ház törvényes keretek közötti működéséhez új intézmény
létrehozását tervezzük, melyhez egy fő fóiskolás bérét állítottuk be.
A járulékok szociális hozzájárulási adóból, és a kifizetői adóból tevődnek össze.
A dologi kiadások az előző évhez viszonyítva kerültek tervezésre csak a
legszükségesebb kötelezettséggel. A kiemelt előirányzat között jelenik meg a
szennyvíz beruházáshoz tartozó PR tevékenység költsége, és a fordított áfa bruttó
módon történő elszámolás kiadási összege.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási csoportban az előző évek tapasztalatai
alapján történt a tervezés, azzal az eltéréssel, hogy az állami normatíva között
szerepel a szociális és gyermek jóléti feladatok ellátásának támogatása. Az
összegből a velencei családsegítő számláinak kiegyenlítése után fenn maradó
részt a szociális étkeztetésre, az óvodai étkeztetésre és az önkormányzat szociális
rendeletében szereplő segélyek (temetési, átmeneti, rendkívüli gyev, idősek
karácsonya, tankönyvtámogatás, és a Bursa Hungarica ösztöndíj) kifizetésére
lehet fordítania. Köztemetésre is különítettünk el összeget.
Egyéb működési kiadásnál a fehérvári kistérségnek és a velencei családsegítőnek
kifizetendő hozzájárulás, a hulladékgazdálkodás, és a különböző vidékfejlesztési
szervezeteknek átadott pénzeszközök szerepelnek. Itt jelenik meg a rendőrség
üzemanyag, működési támogatása. Minimális tartalékot tudtunk csak képezni
váratlan kiadások fedezésére, ugyan akkor az ingatlan értékesítés párjaként a
30.000.000, -Ft is ide került~
Beruházási kiadás: A 1-IÉSZ kiadásai. A jótállási biztosíték a konyha építésével
kapcsolatos Pilon Bt által befizetett összeg. Csatornázással kapcsolatos kiadások.
Az óvodába új kazán beszerzése.
Felújítás: Az ivóvíz saját folTás a Fejérvíz Zrt által befizetett bérleti díj kiadási
része, mert csak az ivóvízzel kapcsolatos k.iadásainlcra fordítható. Orvosi rendelő
és a sportcsarnok energetikai pályázaton nyer támogatás felhasználása, hitellel
vagy ingatlan értékesítéssel kiegészítve. Az óvoda konyha kötelező felújítása.
Egyéb beruházások között szerepel: Kis értékű eszközök beszerzésére nagyon
minimális összeggel. Hivatalnál informatikai eszközök, az önkormányzatnál a
traktor és az étel kiszállításához szükséges autó vásárlása teszi ki.
Finanszírozási kiadások: A fogorvosi székre felvett hitel éves törlesztő részlete és
az idei évben beruházási hitel tervezett felvétele után kb törlesztő részlet. 2019.
évben megkapott 0. havi előleg felhasználása.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
•••.•••/2020.(••••••••) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet ltatálya
1.§
1.) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§
1.) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Lovasberényi Polgánnesteri Hivatal
- Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
- Lovasberény Község Önkormányzata
2.) Az ( 1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.
3.) Az önk01mányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi bevételei és kiadásai
3.§
1.) A képviselő testület az Önko1mányzat 2020. évi költségvetését
1.084.873.000,- Ft bevétellel
1.084.873.000,- Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 430.080.269 Ft
- Személyi juttatások
• Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás

b.) Támogatások

149.143.349 Ft
27.316.734 Ft
241.516.557 Ft
12.103.629 Ft
9.394.033 Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 606.060.065 Ft
- Felújítási kiadások
138.223.686 Ft
- Bemházási kiadások
451.893.404 Ft
- Egyéb beruházás
15.942.975 Ft

d.) A képviselő testület a tartalékot 32.000.000 Ft-ban állapítja meg.
e.)A képviselő testület a hitel tőke törlesztést 1.900.000 Ft-ban állapítja meg.
f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.438.633,- Ft-ban állapítja meg.
3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat bevételei

4.§
1.)Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a.
számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai
5.§
l .)A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés szervenkénti kiadásait-és, ezen belül- kiemelt
előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

Általános és céltartalék
6.§

l.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 32.000.000 Ft-ban, állapítja meg
a 5. számú melléklet alapján.
Támogatások
7.§
l .)A Képviselő-testület a .véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke,

ilJetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Közvetett támogatások

8.§
l .)A Képviselő~testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret
9.§
1.) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 40 főben határozza meg.
2.) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számű
melléklet szerint állapítja meg.

A 2020. évi költségvetés végrehajtási szabályai

10.§
1.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatru között átcsoportosítást hajthat végre az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet 43-44.§ - ban
foglaltak szerint.
2.) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása az Államháztartási törvény 34.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint.
3.) A 2020. évben a pályázatok sikeres lebonyolításához 30.000.000 Ft hitel felvételével
számol.
4.) Az önkormányzat 2.700.000 Ft hitellel rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos
hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testület a
törlesztés alakulását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
6.) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és
kiadások 2020.-2022.évi alakulása a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.) A köztisztviselők illetményalapja 2020.évben 46.380 Ft.

11.§
1.) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10
%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12.§
1.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
2.) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

13.§
1.) A 368/2011. (XIl.31) korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a
43/ A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testűlet a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok
közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruházza át.

2.)A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő
testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Záró rendelkezések
14.§
( 1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1 -jétöl kell alkalmazni

Lovasberény, 2020. február 19.

polgármester

jegyző

A rendelet kill.irdeté'se megtörtént.

Lovasberény, 2020 .... „

„ ..... „ „ ...

jegyző

1. számll melléklet

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Önkormányzata

Alcím száma és neve
11.) Lovasberényi Polgármest~ri Hivatal
2.) Lovasberén
3.) Lovasberén
1

1
ha

2.számú melléklet

Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1 Müködési célú támoqatások AH-n belül
2 Felhalmozási célú támoqatások ÁH-n belül
3 Közhatalmi bevételek

4

5
6
7

8

Működési

bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett oénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszlrozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Fc5összesen

2019
147 555 261
870 038643
74 250 OOO
54 598 096

2020
145 636 628
451390655
82 300 OOO
184 457 717

628 OOO

30 OOO OOO
628 OOO

187 OOO OOO

190 460 OOO

4
5
6
7
8

1334070 OOO 1 084873 OOO

9

131 664 886

146 758 391

1 700 OOO
800 OOO
1466534 886 1233331 391

1
2
3

Kiadások
Személyi iuttatássok
Munkaadókat terhelö járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb müködési kiadások
Beruházások
Felúiftások
EQYéb felhalmozás
Finanszfrozás
Kiadások
Finanszfrozás működésre
Finanszírozás felhalmozási célra
Főössz:esen

2019
2020
149 143 349
147 853 782
29 518 OOO
27 316 734
96 489 450
241516557
11 619 OOO
12103629
19 921 710
41394033
894 696 904
451893404
124 705 OOO
138 223 686
2 292 OOO
15 942 975
6 974154
7 338 633
1334070 OOO 1084873 OOO
131 664 886
146 758 391
800 OOO
1 700 OOO
1466534 886 1 233 331 391

3a. számú melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Ovoda
Megnevezés

2019
Kötelező

1

2

3
4

5
6
7

8

Helyi önkorm. működésének általános támoaatása
Tel.önkorm. eayes köznev. feladatainak támoaatása
Tel.önkorm. szociális és ayermekiOléti fel. támooatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított elöiránvzatok
Helyi önkormányzatok kieoészítö támoaatásai
Egyéb müködési célú tám. bevételei AH-n belül
Működési célú támogatások AH-n belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
Atenoedett adók
loazoatási díi
Helyi adók
Közhatalmi bevételek
Múködési bevételek
Felhalmozási bevételek
MOködési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszirozási bevételek

Bevételek
Finanszírozás működésre
Fínanszfrozás felhalmozási célra
Fóösszesen

Hivatal

2020
em kötele

Kötelező

Nem

2019
kötelező

Kötelező

em kötele.

Kötelező

2020
Nem

kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 OOO

300 OOO

0
35 562 596

2 900 OOO
38462596
87 886 486
400 OOO
126'749 082

0

0

0

300 OOO

0

300 OOO

0

44893 OOO

0

0

1 OOO OOO
45893 OOO
101219538
600 OOO
147 712 538

0

0

1 500 OOO
1800 OOO
43 778 400
400 OOO
45978 400

0

0

1 500 OOO
1 800 OOO
45 538 853
1 100 OOO
48 438 853

0

0

Az önkormányzat 2020. évi bevételei
ónkormánvzat
Megnevezés

Kötelező

1

2

3
4
5
6
7
8

Helyi önkorm. működésének általános támogatása
Tel.önkorm. eaves köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és gyennekjóléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoaatása
Működési célú központosított elöiránvzatok
Helyi önkormánvzatok kieaészftö támoaatásai
fawéb müködési célú tám. bevételei AH -n belül
Múködési célú támogatások AH-n belülröl
Eavéb felhalmozási célú támoaatások AH-n belülről
Felhalmozási célú támogatások AH-n belülröl
Atengedett adók
Igazgatási dli
HelYi adók
Közhatalmi bevételek
MOködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszírozás mOködésre
Finanszfrozás felhalmozási célra
F6összesen

em kötele

60136 799
47 488 300
19 902 397

16 843 045

Nem kötelező

9 670 800

0

145 636 628

0

8 500 OOO
5 050 OOO
60 400 OOO
73 950 OOO
0
18 255 500 780 OOO

451390655

0

0

7 500 OOO
4 OOO OOO
70 500 OOO
82 OOO OOO
139 004 717

0
560 OOO

30 OOO OOO
628 OOO
182 600 OOO
1293 027 404 780 OOO

628 OOO
187 960 OOO
1036620 OOO

1293027 404 780 OOO 1036 620 OOO

Kőtelez6

560000

560000

2020

emkötefe,

Kötelező

Nem kötelezö
0

60136 799
47 488300
19 902 397
3184 720

0
0
0

59·535 328
50 601 500
22 481 324
3 347 676

0
0

0

0

0

0
0

0
9 670 800
145 636 628
451390655
451390655
7 500 OOO
4 300 OOO
70 500 OOO
82 300 OOO
183 897 717
30 OOO OOO

0

0
560 OOO
0

628 OOO
0

0
0

190 460 OOO
1084313 OOO
146 758 391
1 700 OOO
1232771 391

0
560000

16843 045

451390655

870 038 643
870 038 643

Kötelező

2019

59 535 328
50 601 500
22 481 324
3 347 676

3 184 720

147 555 261

Osszesen

2020

2019

147 555 261
870 038 643
870 038 643
8 500000
5350000
60400000
74250000
53818 096
0
628000
0
187000000
1 333 290 OOO
131664886
800000
1465 754 886

0

0
0
0
0
0

0
0
780 OOO
0
0
0
0
780000

780000

0
0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
560000

3b.számú melléklet
Az önkormányzat 2020. évi kiadásai

Sor
szá

Megnevezés

Összesen

m

2019
Kötele~6

feladat

Óvoda

2020
Kötelező

Őnként

feladat

vállalt
feladat

Kötelező

Önként

feladat

vállalt
feladat

Hivatal

2020

2019
Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

2019
Kötelező

Önként

feta dat

vállalt
feladat

Önkormányzat

2020

Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

2019

-· t -

Kötelező

vállalt
feladat

feladat

2020·
Önként
vállalt
feladat

Kötelező

feladat

Szemé!yí
juttatások

2

Munkaadói
járulékok

29 518000

0

27 316 734

0

3

Dologi kiadások

95609450

880000

240 476 557

1 040 OOO

4

EtlátoUak pénzbeli
juttatásai
Egyéb működési
kiadások

11 619 OOO

0

12 103 629

0

11619000

12 103 629

19 921 710

0

41394033

0

19 921 710

41 394 033

5
6
7

0

149 143 349

0

71 612 082

73 585 500

31 272 400

33 463 200

14 586 OOO

13 515 OOO

6 345 OOO

6165 653

8 587 OOO

40 151 OOO

60012038

7961 OOO

7710000

47497450

44 969300

42 094649
7 636 081
880000

172 754 519

Beruházások

894 696904

0

451893404

0

894 696 904

451 893404

Felújltásol<

124 705000

0

138 223 686

0

124 705 OOO

138 223 686

1492 OOO

14242 975

6 974 154

7338633

6

Egyéb felhalm.

2 292000

0

15 942 975

0

9

Finanszírozás
KIADASOK
ÖSSZESEN

6974154

0

7 336 633

0

f 333 190000

880000

1083833 OOO

Finanszlrozás
müködésre

131 664 886

0

146 758 391

0

131664886

146 758391

8()()000

0

1700000

0

800000

1700 OOO

1485654886

880000

1232 291 391

0 1 292 927 404

880000 1 036140 OOO

Finanszírozás
felhalmozási célra
FÖÖSSZESEN

400000

1040000 126749 082

1 040 OOO 126 749 082

400 OOO

600 OOO

0

0

147 712 538

147712538

0

0

45 978400

45978400

1100 OOO

0 48438 853

0

48438 853

0

1 180 462 518

vállalt

feladat

1

147 853 782

Önként

880 OOO

887681609

1 040 OOO

1 040000

1 040 OOO

4.számú melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felúj ítás
önkormányzat

2019
ó voda, Diósi út felújltás
lv6vrz saját forrás
;óvoda konyha átalakltás
Orvosi rendelő eneroetikai pályázat
Sportcsarnok energetikai pályázat
Osszesen

3 050 OOO

0
1 800 OOO
26 400 OOO

2020
0
17 223 686
2 500 OOO
26100 OOO

93 455 OOO

92 400000

124 705 OOO
124 705 OOO

138 223686
138 223 686

Osszesen
Szennvvfz pályázat
lvóvlz saját forrás

0
870 038 643
14 812 261

HESZ

8 001 OOO
0
1 845 OOO
894696 904
894 696 904

0
443 341 936
0
5 207 OOO
1 500 OOO
1844468
451893 404
451 893 404

100 OOO
300 OOO
400 OOO
400 OOO

100 OOO
500 OOO
600 OOO
100 OOO

0

1 OOO OOO

400 OOO
0
100 OOO
0
1 393 OOO
1493 OOO

1100 OOO
13 642 975
100 OOO

Felújitás összesen

Beruházás
Hivatal
Önkormányzat

ó voda kazán
Jótállási biztoslték
Osszesen
Beruházás összesen

E:gy.éb f elha1mozás
lóvoda

ó voda kisértékü eszköz
Konyha kisértékO eszköz
Osszesen

Hivatal

Önkormányzat

Hivatal kisértékü eszköz
Informatikai eszközök
összesen
traktor vásárlás
Város és község gazd. kisértékO eszköz
autó vásárlás
Városkörnyéki Alap törlesztés
IOsszesen

Egyéb felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

500 OOO

2 293 OOO

0
14242 975
15 942 975

1 021 694 904

606 060 065

5.számú melléklet

A2 Önkonnányzat 2020. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1
2

céltartalék

3

államháztartási
tartalék

általános tartalék

2019. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

1 OOO OOO

2020. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

32 OOO OOO
·-

AZ. ÁTCSOPORTOSÍTÁS
JOGÁT GYAKORLÓ
Képviselő

testület

Támogatások

6. számú melléklet

ÁH-n belül pénzátadás
Onkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Családseg ítő,

Humán
- Házi seqítséqnvúitás
- Családseqítö
Többcélú Kistérségi Társulás
- kistérséqi alap
- orvosi üqyelet
Osszesen
Rendőrség

Osszesen
ÁH-n belül

2019
4 837 314

2020
5 576 532

4 837 314
1 812 961
149 011
1663950
6 650 275

5 576 532
2 355 081
152 057
7 931 613

300 OOO
300 OOO

300 OOO
300 OOO

6 950 275

8 231 613

2 203 024

ÁH-n kíyül pénzátadás

2019
Önkormányzat

2020

Városkörnyéki Alap
Katsztrófa Alap
Meqvei Polaárvédelmi Eavesület
Hulladékgazdálkodás
Berény utó nevü települések
Ezerjó vidékfejlesztés
Vértes-Gerecse V idékfejl. Köz.
Zánkai 2018. évi támoaatása
T.E. Sport
Eqyház
Osszesen

12120 440

300 OOO
26760
53 520
162 OOO
0
470 OOO
0
1092420

ÁH-n kívül

12120 440

1 092 420

Összesen:

19 070 715

9 324 033

39480
30 OOO
10 OOO
300 OOO
26320
52640

162 OOO
50000
450 OOO
11 OOO OOO

40 140

30000
10 OOO

Közvetett támogatás 2020.

2019

2020

Kommunális adó mentesséQ

70 éven felüliek
Gépjárműadó

mentesség

2 686 666 2 891 666

369 569

367 114

GépjármOadó kedvezménv

Környezetvédelmi osztályba
sorolt motor alapján

1 118166
3 056 235 4 376 946

7.számú melléklet

8. számú melléklet

LÉTSZÁMOK

2019

Óvoda
Óvodai nevelés, működés
Óvoda étkeztetés

2020

15
5

15
5

20

20

1

1

Önkormányzat
Önkormányzati jogalkotás
Város és községgazdálkodás
Védőnő
Művelődési

ház

Könyvtár
Sportcsarnok
Közmunka

3

3

2
2

1
1

2
3
1
1

6
16

13

7

7

43

40

i

Hivatal
Polgármesteri Hivatal

Összesen:

9.számú melléklet

Kölcsöntörlesztés alakulása

2019
Tőke

2020

2021

2022

3 192 OOO 1 900 OOO 3 900 OOO 3 900 OOO

2023 2024-2.0 30

300 OOO 20 OOO OOO

Előirányzat felhasználási

ütemterv önkormányzat

1O.számú melléklet

SOR

SZÁM 1

MEGNEVEZÉS

JAN.

FEBR.

MÁJ.

ÁPR.

MÁRC.

JÚN.

AUG.

JÚL.

OKT.

SZEPT.

NOV.

DEC.

ÖSSZES

BEVÉTELEK

1

Működési célú
támogatások AH belül

2

felhalmozási célú
támogatások AH belOI

3

Közhatalmi bevételek

4

Működési

5

Felhalmozási bevételek

6

Müködési célú átvett
pénzeszközök

7

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

8
9

bevételek

11325641

3 956 124

11564756

3896 547

11845942

12 664 254

12 105698

12135412

12 526 789

12236147

12 564 812

12 794 725

31 OOO OOO

50 OOO

10 075 OOO

60 OOO

50000

45000

31 000000

20000

3 874 521

65 312 489

3 964 578

3 859 647

58 412 369

2 459 874

3 987 564

26 979 871

15 OOO OOO

12 958 940

3 879 564

10 913 512

145 636 628

451 390 655

451390655

10000000

82 300 OOO

3 874 569

184 457 717

15 OOO OOO

30 000000

628 OOO

628 OOO
30000 OOO

30000000

Finanszírozási bevételek

13 502 991

8 286009

782 OOO

2 473 113

798559

8683064

8 266 511

104 748 870

782 OOO

782 OOO

8 562 850

Bevételek összesen:

28 784 756

23 747 312

47 502 463

95499 856

26 943 835

25 366 123

79 255 669

134 489 891

78 334 376

40 576 596

25 401 354

23 346123

23 747 312

24 397 317

95099856

24699347

25141123

72 548669

58300456

24 997698

39 141 214

25401 354

22 880 1M3

400 OOO

2244488

6707000

76 189 435

52 861 678

1435382

2 792 033
478•970 769

160460000
1 084 873 OOO

KIADÁSOK
10

mOködési kiadások

11

felhalmozási kiadások

13

finanszlrozási kiadások

15

Kiadások összesen:

17

EGYENLEG (havi záró
pénzállomány, 10 és 16
különbsége)

5438633

225 OOO

225 OOO

475000

34653 833

471474302

443 341 936

606 060 065

975000

7 338633

28 784 756

23 747 312

47 502463

95499 856

26 943 835

25 366123

79255669

134489 891

78 334376

40 576 596

25401 354

478970769

1084873 OOO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

11.szémú melléklet

A

működési

és felhalmozás! célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEZÉS
MOködési célú támooatás AH belül
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Müködési célú átvett pénzeszközök
MOködési célu finanszírozási bevétel
Múködé$i célú bevételek Ö$szesen
Finanszlrozás
Fc5összesen

2021. EVI
2020. EVI
2022. EVI
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ
VÁRHATÓ
ELÖIRÁNVZAT ELÖIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT
145636628
149000 OOO
160 OOO OOO
82300000
82000 OOO
82000000
184 457 717
59000000
60000000
628000
5000000
12 OOO OOO
58 451 957
13 500 OOO
9 OOO OOO
471474302
308 500 OOO
323 OOO OOO
25 000000
146 758 391
12 OOO OOO
618 232 693
333500 OOO
335000 OOO

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak pénzbeli Juttatása
Egyéb működési kiadás
Működési célú kiadások összesen
Finanszírozás
FéSösszesen

149143 349
27 316 734
241516557
12103 629
41 394 033
471474 302
146 758 391
618 232 693

156 OOO OOO
25 OOO OOO
93000 OOO
12 500 OOO
22000000
308 500 OOO
25000000
333 500 OOO

160 OOO OOO
25 OOO OOO
100 OOO OOO
13000000
25 000000
323 OOO OOO
12 OOO OOO
335000 OOO

Felhalmozási célú támogatások AH belül
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel
Felhalmozási célú bevételek összesen
Finanszírozás
Fő összesen

451390 655

5000000
2 000000

20000000

30 OOO OOO
0
132 008 043
613 398 698
1 700 OOO
615 098 698

7000000

2 900 OOO
9900000

20 OOO OOO
2 900 OOO
22900 OOO

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú kiadások összesen
Finanszírozás

606 060 065
606 060 065
9 038 633
615 098 698

7 OOO OOO
7 000000
2 900 OOO
9 900 OOO

Főösszesen

20 OOO OOO
2000()000

2 900 OOO
22900 OOO

,

,

HATASVIZSGALATILAP
Lovasberény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a
jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)
bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet magában foglalja Lovasberény Község Önkormányzata és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2019. évre vonatkozóan a
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható
kötelezettség.

3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei - a rendelet-tervezet
egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében - vannak.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a
költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő 45. napig kell benyújtani a képviselö-testiiletnek. Amennyiben e kötelezettségét az
önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó
napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető
összeg folyósítását felfüggeszti.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a
minimális törvényi előírások szerint rendelkezésre állnak.

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 20lo. évi költségvetéséről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselö-testiilete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

1.) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2.§
1.) Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Lovasberényi Polgármesteri Hivatal

- Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
- Lovasberény Község Önkormányzata
2.) Az (1) bekezdésben felsorolt külön címet alkotnak.
3.) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési yzerveinek 2020. évi bevételei és kiadásai
3.§
1.) A képviselő testület az önkonnányzat 2020. évi költségvetését
1.084.873.000,- Fi bevétellel
1.084.873.000,- Ft kiadással állapítja meg.
2.) A kiadási előirányzaton belül
a.) Működési célú kiadás 430.080.269 Ft
• Személyi juttatások
- Munkaadókat terhelő járulékok
- Dologi kiadások
- Önkormányzati segélyfolyósítás
b.) Támogatások

149.143.349 Ft
27.316.734 Ft
241 .516.557 Ft
12.103.629 Ft
9.394.033 Ft

e.) A felhalmozási célú kiadások 606.060.065 Ft
- Felújítási kiadások
138.223.686 Ft
• Beruházási kiadások
451.893.404 Ft
- Egyéb beruházás
15.942.975 Ft

d.) A képviselő testület a tartalékot 32.000.000 Ft-ban állapítja meg.
e.)A képviselő testület a hitel tőke törleszt~t 1.900.000 Ft-ban állapítja meg.
f.)A képviselő testület a finanszírozási kiadásokat 5.438.633,- Ft-ban állapítja meg.
3.) Az önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat bevételei
4.§

1.)Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3/a
számú melléklet tartalmazza
Az önkormányzat kiadásai
5.§

l .)A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés szervenkénti kiadásait-és, ezen belül- kiemelt
előirányzatait a 3/.b számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat felújítási,
beruházási és egyéb felhalmozási célelőirányzatait a 4. me1léklet szerint állapítja meg.
Ál~alános és céltartalék

6.§

1.)A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 32.000.000 Ft-ban, álJapítja meg
a 5. számú melléklet alapján.
Támogatások
7.§

1.)A Képviselő-testület a véglegesen átadott pénzeszközök, azok jellege, összege, mértéke,
illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Közvetett támogatások

8.§

l .)A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési létszámkeret
9.§
1.) A költségvetési létszámkeretet a képviselő testület 40 főben határozza meg.
2.) Az Önkonnányzat a költségvetési szerveinek engedélyezett létszám keretét a 8. számú
meUéklet szerint állapítja meg.

A 2020. évi kiiltségvetés végrehajtási szabályai
10.§
l.) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai körott átcsoportosítást hajthat végre az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Konnány rendelet 43-44.§ - ban
foglaltak szerint.
2.) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása az Államháztartási törvény 34.§ (S) bekezdésében foglaltak szerint.
3.) A 2020. évben a pályázatok sikeres lebonyolításához 30.000.000 Ft hitel felvételével
számol.
4.) Az önkormányzat 2.700.000 Ft hitellel rendelkezik. A hitelügyletekkel kapcsolatos
hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A Képviselő-testület a
törlesztés alakulását a 9. számű melléklet szerint hagyja jóvá.
5.) A Képviselő-testület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
6.) A Képviselö-testiilet az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és
kiadások 2020.-2022.évi alakulása a 11 . számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7.) A köztisztviselők illetményalapja 2020.évben 46.380 Ft.

11.§
1.) önkonnányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozásállományainak mérete eléri éves költségvetési előirányzatának 10
%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

12.§
1.) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgánnester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

2.) Az Önkonnányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
13.§
1.) A 368/2011. (XIl.31) korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a
43/A. § (3) bekezdése alapján a képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok
közötti átcsoportosítás jogát az intézményvezetőkre ruházza át.

2.)A költségvetési törvény által biztosított plusz bevételi források beérkezésekor a képviselő
testület az előirányzat módosításának végrehajtását a Polgánnester hatáskörébe utalja.
Záró rendelkezések
14.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba
(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1 - jétöl kell alkalmazni

· · · · ·· · · - ~ - -t.~.S.
jegyző

„

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Lovasberény, 2020.02.28.

. .i .k

jegyző

.'1 .

3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

Cím száma és neve
1.) Lovasberény Köszég Onkormányzata

11.) _. - -·
2.
3.

„y. . .g . „ .

- -, - · . .

„. - .

1

312020.(11.28.) önko1TT1ányzati rendelet 2. melléklete

Az önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege

Bevételek
1 MOködési célú támogatások AH-n belUI
2

3
4
5

6
7
8

Felhalmozási célú támoaatások AH-n belül
Közhatalmi bevételek
MOködési bevételek
Felhalmozási bevételek
MOködési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszlrozásl bevételek
Bevételek
Finanszlrozás mOködésre
Finanszírozás felhalmozási célra

F6ö&szeaen

Kiadiésok

2019

2020

147 555 261
870 038643
74250000

145 636628

1

451 390655
82 300000

2

Személvi iuttatássok
Munkaadókat terhelö iérulékok

3

Doloai kiadások

54 598 096

184 457 717

4
5
6

Ellátottak oénzbeli juttatásai
Eavéb müködési kiadások

628000

30 OOO OOO
628000

Beruházások

7

Felúiítások

190 460 OOO

8

Eavéb felhalmozás

1334 070 OOO 1084873 OOO

9

Finanszírozás

187000 OOO
131664886

146 758 391

1 700 OOO
800000
1466 534886 1233 331 391

2019
147 853 782
29 518 OOO
96 489450

2020

149 143 349
27 316 734
241516557

11 619 OOO

12 103629

19 921 710
894696 904

41 394033
451893404

124 705 OOO

138 223 686

2 292 OOO
6974154

15 942 975
7 338633

Finanszírozás mOködésre
Finanszírozás felhalmozási célra

1334070 OOO 1 084873 OOO
146 758 391
131664886
800000
1 700 OOO

F6összeaen

1466534 886 1233 331 391

Kiadások

Az önkormányzat 2020. évi bevételei
3/2020.(11.2~.)()_n_kormányzati

ó voda
Megnevezés

2019

1
2

Helyi önkorm. mOködésének általános támoaatása
Tel.önkorm. egyes köznev. feladatainak támoaatása
Tel.önkorm. szociális és QYennekióléti fef. támoaatása
Tel.önkonn. kulturális feladatainak támogatésa
MOködési cél(! központosftott elöiránvzatok
Helyi önkormányzatok kieaészltö támooatásai
Egvéb mOködési célú tám. bevételei AH-n belül
MOködé&I célú támoaatisok AH-n beUllrc'.SI
Egyéb felhalmozási célú.támoaatások AH-n belülröl
Felhalmozási célú támoaatások AH-n belülr61
Atenaedett adók
Igazgatási díi

Hivatal

2019

2020

em kötele

Kötelezö

rendelet 3a. melléklete

Kötelezö

Nem kötelezö

Kötelezö

2020
em kötele,

Nem kötelezö

Kötelezö

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 OOO

300000

Helyi adók

3 Közhatalmi bevételek
4 ·MQködési bevételek
5 Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett·pénzeszközök
7 Felhalmozási c61CI átvett 'pénzeszközök
8 FInanszírozásl bevételek
Bevételek
Finanszrrozás működésre
Flnanszfroz.ás felhalmozási célra
Föösszesen

0
35 562 596

0

0
44893 OOO

0

300000

0

300 OOO

0

0

1 500 OOO
1 800000

0

6

2900000
38462 596
87 886486
400 OOO
126749082

0

0

1 OOO OOO
45893 '000
101219538
600 OOO
147 712 538

1 500 OOO

0

0

1 800 OOO
43 778400
400000
45978400

45 538853
0

1 100 OOO
48438 853

0

Az önkormányzat 2020. évi bevételei
Osszesen

Onkormányz.at
Megnevezés

1
2

3
4
5

6

Helyi önkorm. mOködésének általános támogatása
Tel.önkorm . egyes köznev. feladatainak támogatása
Tel.önkorm. szociális és ·avermekióléti fel. támogatása
Tel.önkorm. kulturális feladatainak támoaatása
MOködési célú kozpontosltott el6iránvzatok
·Helyi önkormánvzatok kieaészltö támogatásai
Egyéb működési célll tám. bevételei AH-n belül
MOködéal célú .t ámogatások AH-n belOlr61
·Egyéb felhalmoúsi célú támogatások AH-n belOlröl
Felhalmozásl célú támogatások AH-n .beJOlr61
Atengedett adók
.laazaatási dfi
Helyi adók
Kö~hatalmi. bevételek
Mllködési bevételek
Felhalmozási bevételek
"üködéai célú átvett·pénzeszközök

7 F.alhalmozási célú ·átvett p énzeszközök
8 Finanszírozási bevételek
Bevételek
Finanszfrozás mOködésre
Finanszírozás felhalmozási célra
F66sazesen

2019

Kötelezö em kötele
60136 799
47 488 300
19902 397
3184 720

16 843 045
0
147 555 261
870 038643
870 038 643
0
8 500 OOO
5050000
60400000
0
73 950 OOO
18255500 780 OOO
628 OOO

2020

201 9

Kötelezö
Nem kotelezö
59 535 328
50 601 500
22 481 324
3347 676

9 670 800
145636628

0

451390655

451390655
7 500000

0

4 OOO OOO

70 500000
82 OOO OOO
139 004 717
30000000
628 OOO

0
560 OOO

182 600 OOO
187960 OOO
1293027 404 780 OOO 1036620 OOO

560000

1293027 404 780 OOO 1036620 OOO

560000

em kőtefe,
60136 799
0
47 488 300
0
19902397
0
3184 720
0
0
0
0
0
16 843 045
0
147555261
0
870038643
0
810038643
0
8500000
0
5350000
0
60400000
0
74 250000
0
53818096 780000
0
0
628000
0
0
0
187000000
0
1333290000 780000
131664 886
800000
1465754886 780000
Kőtelez6

2020
Kötelezö
Nem kötelező
59 535328
0
50601 500
0
0
22481324
3347 676
0
0
0
0
0
0
9 670 800
145 636628
0
0
451390655
0
451390655
7 500 OOO
0
4300 OOO
0
0
70 500 OOO
82 300 OOO
0
183 897 717
560000
30 OOO OOO
0
628 OOO
0
0
0
190460 OOO
0
1084313 OOO
560 OOO
146 758 391
0
1700 OOO
0
1232n1 391
560000

3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete
~

Sor

•24\
m

Megnevazés

Óvoda
2019
2020
Kötelez6
Kötelez6
Önként
Önként
feladat
feladat
vállatt
vállalt
feladat
feladat

Összesen

2019
KO(elez6

feladat

1

6nkormányut 2020. óvl kiadásai

2020

Kötelem
feladat

Önként
vállalt
feladat

Önként
v611all
feladat

Hivatal
2019
2020
Kötelem
Kötel&z6 -····-·
Önként
t
feladat
feladat
vállalt
vtUalt
feladat
feladat

Önkormányzat

2019
Kötelez6
feladat

Önként

vállalt
feladat

2020
Kötei.z6
Önként
feladat
villalt

feladat

Személyi

juttatások
Munkaadói

147853 782

0

149143 349

0

71612082

73585500

31272400

33463200

44969 300

29518000

0

27316 734

14586 OOO

13 515 OOO

63Mi000

a 1ss 653

8587000

7638081

3

járulékok
Dolog! kladésok

47 497450

172 754519

4

Ellátottak pénzbeli

2

juttatásai

95609450

880000

240476557

0
1040000

11619 OOO

0

12103629

0

7961 OOO

60012038

-40151 OOO

7710000

42094649

880000

11619000

, 040·000

12103629

Egyéb mlll<Odési

5

kiadások

19921 710

0

41394033

0

19 921 710

41394033

6
7
8
9

Beruházások

894696904

0

451893404

894696904

451893 404

Felújltások
Egyéb felhalm.
Finanszírozás
KIADASOK

124 705000

0

138223686

0
0

124 705000

138223 686

2 292.000

0

15942 975

0

t 492000

14242975

6974154

0

7 338633

0

6974154

7 338633

1331 flOOOO

BIOOOO

f OIJ83JOOO

131 664886

0

146 758l91

0

131604888

146758 391

800000

0

1 700000

0

800000

1 700000

14S55Uln

NO OOO

1232291391

0 1 292 927 404

880000 1038140000

ÖSSZESEN
Flnanszlroz.ás
· múkOdésre

400000

1040000 126749082

600 OOO

0

147712538

400000

0

45t78400

1100000

0 48438853

0 1160 462 518

880000

887 881 809

1040000

Flnans.zírozás
felhalmozás! célra

FÖÖSSZESEN

1040000 126749092

0

147 712 538

0

45978400

0 484388"

1040 OOO

312020.(11.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Felújítás
Onkormányzat

Ovoda, Diósi út felújítás
Ivóvíz saját forrás
Ovoda konyha átalakítás
Orvosi rendelő enernetikai pélvázat
Soortcsarnok energetikai pályázat
Oaszesen

Felújítás összesen

2019
3 050 OOQ
0
1 800 OOO
26400000

93455000

2020

0
17 223 686
2500000
26100000
92400 OOO

124 705000
124 705 OOO

138223686

0
870038643

0
443 341 936

14812261
8001 OOO

0
5207000

0
1845 OOO
894696904

1 500 OOO
1844468
451893404

894 696 904

451 893 404

100 OOO
300000
400 OOO

0
400 OOO

100 OOO
500000
600 OOO
100000
1 OOO OOO
1100 OOO

0

13 642 975

100 OOO
0

100000
500000
0
14242 975

138 223 686

Beruházás
Hivatal

Onkormányzat

Osszesen
Szennyvfz pályázat
Ivóvíz saját forrás
HESZ
Ovoda kazán
Jótállási biztosíték
Osszesen

Beruházás összesen

E:av1ébJelhamozaa
1
ó voda

Hivatal

Önkormányzat

lóvoda kisértékO eszköz
Konyha kisértékű eszköz
Osszesen
Hivatal kisértékü eszköz
Informatikai eszközök
Osszesen
traktor vésárlás
Város és község gazd. kisértékO eszköz

autó vásárlás
Városkörnyéki Alap törlesztés
Osszesen
Egy•b felhalmozás összesen
ÖSSZESEN

400000

1 393000
1 493 OOO
2 293 OOO

15 942 975

1 021 694 904

606 060 065

312020.(11.28.) önk0tmányzali rendelet 5. melléklete

Az Önkormányzat 2020. évi tartalékai
ezer Ft-ban

SORSZÁM

FELADAT/CÉL

1

általános tartalék

2

céltartalék
államháztartási
tartalék

3

2019. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

1 OOO OOO

2020. ÉVI
ELŐIRÁNYZAT

AZ ÁTCSOPORTOSITÁS
JOGÁT GYAKORLÓ

32000000 Képviselö testület

Támogatások

312020.(11.28.) önkormányzati rendelet
6. melléklete

ÁH-n belül pénzátadás
Onkormányzat

Családseg ítő,

Humán
- Házi seoitséonvúitás
- Családseaítő
Többcélú Kisterségi Társulás
- kistérséoi alap
.- orvosi üovelet
Osszesan

Polgármesteri

Hivatal

Rendőrség

2019
4837 314

2020
5 576532

4 837 314
1812961
149 011

5 576 532
2 355 081
152 057

1663950
6 850 275

7 931 613

2 203024

Osszesen

300 OOO
300 OOO

300 OOO

ÁH-n belül

6 950 275

8 231 613

300 OOO

ÁH-n kívül pénzátadás

2019
Onkormányzat

Városkörnyéki Alap
Kat~ztrófa Alap
Meovei Poloárvédelmi Eovesület
Hulladékaazdálkodás
Berénv utó nevű települések
Ezerió vidékfeilesztés
Vértes-Gerecse Vidékfeil. Köz.
Zánkai 2018. évi támooatása
T.E. Sport
Eavház

2020

39480
30000

40140
30000

10 OOO
300 OOO

10 OOO
300 OOO
26 760
53 520
162 OOO
0
470 OOO
0

Osszesen

26320
52640
162 OOO
50 OOO
450 OOO
11 OOO OOO
12120 440

1 092420

ÁH-n kívül

12120 440

1092420

Összesen:

19 070 715

9 324 033

Közvetett támogatás 2020.

312020.(11 .28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

2019

2020

Kommunális adó mentesséa

70 éven felüliek
GépJímnOadó menteaséa

2686666 2891 666
369 569

367 114

Gépj,nnOadó kedvezmény

Környezetvédelmi osztályba
sorolt motor alapján

1118166
-

3 056 235 4 376 946

3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

LÉTSZÁMOK

2019

Óvoda

Óvodai nevelés, működés
Óvoda étkeztetés

2020

15
5

15

20

20

l
3
2
2
1
l
6
16

1
3

13

7

7

43

40

5

Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás
Város és községgazdálkodás
Védőnő

Művelődési

ház

Könyvtár
Sportcsarnok

Közmunka

2
3
1
1

z

Hivatal

Polgármesteri Hivatal

Összesen:

3/2020.(11.28.) önkonnányzati rendelet 9. melléklete

Kölcsöntörlesztés alakulása

2019
Töke

2020

2021

2022

3192 OOO 1 900 OOO 3 900 OOO 3 900000

2023 2024-2030
300 OOO 20 000000

El6irányzat felhasználási ütemterv önkormányzat

3/2020.(11.28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete
SOR
·SZÁM

1

2
3
4
5
6

1
MEGNEVEZÉS
BEVÉTELEK
MOködési célú
támogatások ÁH belül
felhalmozási célú
támogatások ÁH belül
Kömatalmi bevételek
MOkOcl6sl bevételek
Felhalmozásl bevételek
MOködési célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett

1

pénzeszközök

a

Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen:

9

JAN.

FEBR.

11325641

3 956 124

MÁRC.

AUG.

JÚL.

JÚN.

MÁJ.

ÁPR.

SZEPT.

OKT.

11 564 756

11845942

12 664 254

12 105 698

12 135 412

12526789

12 236147

12 564 812

12 794 725

3 896547

31000000
3 874 521

50000
65312489
15000000

10 075 OOO
3964578

60000
3859 647

50000
58 412 369

45000
2 459874
15 000000

31 OOO OOO
3 987564

20000
26 979 871

ÖSSZES

DEC.

NOV.

12 958 940

10 913 512

145 636 628

3 879564

451390655
10 OOO OOO
3874 569

451390655
82 300000
184 457717
30000000

628 OOO

13 502 991
8286009
782 OOO
28 784 756 23 747312 '47502463

2 473113
95499856

798559
26943835

8683064
25366123

23 346123 23 7'47 312

24 397 317
22880146
225000
47502463

95099856
400000

24699347
2244488

25141123

95499856

0

0

628 OOO

8 266 511

30000000
782000
78334376

79255669

104 748 870
134 489 891

72 548669
6707 OOO

58300456
76189435

26943835

225000
25 366 123

79255 669

134 489 891

24997698
52 861 678
475000
78334376

0

0

0

0

0

782 OOO 8 562850
40576596 25401354

30000000
2 792 033
160 460000
478970769 1 084873 OOO

KIADÁSOK

10
11
13

mOkOdési kiadások

15

Kiadások összesen:
EGYENLEG (havi záró

17

felhatmoz.ásl kiadások

finanszlrozáslkiadások

pénzállomány, 10 és 16
kOlönbsége)

5438 633
28 784 756 23 747 312

0

0

39141 214 25401354
1435382
40 576596 25 401 354

0

0

34653833
471474302
443341936
606060 065
7 338633
975000
478970769 1084873000

0

0

312020.(11.28.) önkormányzati rendelet 11 . melléklete
A mllködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

MEGNEVEltS

2020. EVI
VÁRHATÓ
ELÖIRÁNYZAT

2021. EVI
VÁRHATÓ

2022. EVI
VÁRHATÓ

MOködési célú támogatás AH belül
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
MOködési célú átvett pénzeszközOk
Mi!ködési célú finanszírozé~i bevétel
Működési célú bevételek összesen
Finanszírozás
f 6összesen

ELOIRÁNYZAT ELÖIRÁNVZAT
149000000
160000000
82300000
82 000000
82000000
1844577H
60000000
59000000
628000
5000000
12000000
58451957
13 500 OOO
9000000
471474302
308500000
l23000000
146 758 391
12000000
25000000
618 2l2 693
333 500000
335000000

SZemélvi iuttalások
Járulékok
Dolooi kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb mOködési kíadAs
Müködésl célú kiadások osszesen
Finanszírozás
Fóösszesen

149143349
27 316 734
241516557
12 103629
41394 033
471474302
146 758 391
618232693

156000000
25 000000
93 000000

12500000
22000 000
308500000
25000 000
333500000

12000 000
335000000

Felhalmozási célú támogatások AHbelül
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú étvett pénzeszköz
Felhalmozási célú finanszlrozási bevétel
Felhalmozási ctlú bevételek összesen
Finanszlrozás
F6összesen

451390655

5 OOO OOO

20000000

30000000
0

2000000

Felhalmozási kiadttsolc
Felhalmozési célú kiadások összesen
Finanszlrozás
F6összesen

606060065
606060065

7000000

9038633

2900000

615098698

9900000

145636 628

132 008043
613398698
1700 000
615 098 698

7 OOO OOO
2 900000
9900000
7000000

160000000
25 000000
100000000
13000000

25000000
323 000000

20000000
2900000

22900000
20000000
20000000
2 900000
22900000

BATÁSVIZSGÁLATI LAP
Lovasberény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §alapján az előzetes hatásvizsgálattal a
jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)
bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet-tervezet magában foglalja Lovasberény Község Önkonnányzata és az önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. 2019. évre vonatkozóan a
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható
kötelezettség.

3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei - a rendelet·tervezet
egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében-vannak.
S. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeJetben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értehnében a
költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követö 4 5. napig kell benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben e kötelezettségét az
önkormányzat nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó
napját követő hónap első napjától a nettó finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető
összeg folyósítását felfüggeszti.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a
minimális törvényi előírások szerint rendelkezésre állnak.

$,
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
./2020.(.•) számú

HATÁROZATA
A 2020-2023. évek költségvetési kitekintéséről

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló mód. 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés
részeként az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése tervezéséhez a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel Lovasberény Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet

követő három évre várható összegéről

a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat

a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

Felelős:

polgármester,jegyzö

Határidő:

azonnal

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
jegyző

1.

Bevételek
Helvi adóból szánnazó bevételek

sz.ániú melléklet

2022

2023

66.500.000, 66.500.000, 66.500.000,
14.747.845, 15.000.000, 15.200.000,

71.000.000,
15.500.000,

2020

2021

Onkormányzati vagyon és az
megillető
önkormányzatot
vagyoni
értékű
Jog
értékesítéséből, hasznosításából
származó bevétel
0,
0,
0,
0,
Osztalék, koncessziós díj, hozam
bevétel
Tárgyi eszköz és az immateriális 30.000.000,
o,
o,
o,
jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel
4.ooo.ooo, 4.ooo.ooo, 4.ooo.ooo, 4.soo.ooo,
Bírság, pótlék, díjbevétel és
települési adó
Kezességvállalással kapcsolatos
O,
o,
o,
o,
megtérülés
115.247.845, 85.500.000, 85. 700.000, 91.000.000,
Bevételek összesen:
57.623.923 42.750.000, 42.850.000, 45.500.000,
Adott évi sa_ját bevétel 50 °/o-a

2019. évi adósságot keletkeztető
2020
2021
2022
2023
ÜQV}etek
Hitel
felvételből
származó 32.700.000, 30.800.000, 26.900.000, 23.000.000,
tőketartozás XII.31-én
Kötvény kibocsátásból származó
tőketartozás

Adósságot keletkeztető ügyletek
összértéke:

Tár!!Vévi fizetési kötelezettség
Tőkefizetési kötelezettség
Kamatfizetési kötelezettség
Tárf!vévi fizetési kötelezettség:

32.700.000, 30.800.000, 26.900.000, 23.000.000,

2020

2021

2022

2023

1.900.000, 3.900.000, 3.900.000, 3.000.000,
230.000,

472.000,

454.000,

430.000,

2.130.000, 4.372.000, 4.354.000, 3.430.000,

A.
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
2. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

,,Az orvosi

rendelő

és a tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése
Lovasberényben"
1. rész
„A lovasberényi orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése"

amely létrejött egyrészről a
Lovasberény Község Önkormányzata
Székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.
Adószáma: 15727426-2-07
Azonosító szám (törzs-szám): 737027
PIR törzssziun: 727420
Pénzforgalnú számlaszáma: 11736006-15362924
Telefon: +36 22/456-024
Fax: +36 22/456-024
E-mail: sudi.mihaly@lovasbereny.hu
képviseli: Südi Mihály polgánnester
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyféljel (NŰJ): 897153690
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészröl a
Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi Út 126/a.
Adószáma: 13050548-2-07
Pénzforgalmi számlaszáma: 11736006-21458295
Telefon: +36 209454174

Fax: E-mail: varbau@varbau.hu
cégjegyzékszáma: Cg.07-09-009490
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A43117
képviseli Varga Balázs ügyvezető
mint Vállalkozó kivitelező(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)

- együttesen Felek - között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1.)

ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2019. március 1. napján Kivitelezési szerződést kötöttek a „Az orvosi
rendelő és a tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben" 1. rész tárgyban
(a továbbiakban: Szerződés).

II.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

1

2.1 .

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés megkötését megelözöen feltételes
közbeszerzési eljárást folytatott le. A Megrepdelö a Szerződés hatályba léptető feltételeként
kötötte ki, hogy tekintettel arra, hogy a Megrendelő Támogatási szerződés módosítására
irányuló igényt nyújt be, a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét a támogatási szerződés
biztosítja, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítás aláírásra kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.
A Megrendelő Támogatási szerződés módosítására irányuló, támogatásnövelést célzó igénye
el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén, a
Szerződés IX.l. pontjában foglalt hatályba léptető feltételre tekintettel a Szerződés módosítás nélkül - nem lép hatályba. A Szerződés hatályba lépése ugyanakkor mindkét fél
közös érdeke, a Szerződés hiányzó pénzügyi fedezetét szükség esetén a Megrendelő egyéb
forrásból biztosítani kívánja.
Figyelemmel arra, hogy a Megrendelő időközben az esetlegesen támogatásból nem
finanszírozott, hiányzó fedezet biztosítása érdekében hiteligénylést nyújtott be, a Kormány
előzetes hozzájárulása és sikeres hitelfelvétel esetén a hiányzó fedezetet ilyen formában
biztosítva, a Szerződést teljesíteni kíván.ja. A fentiek miatt a Felek a Szerződést 2019.
március 1. napjával módosították és a támogatásból nem finanszirozott, hiányzó fedezet
sikeres hitelfelvétel útján történő biztosításának lehetőségét a szerződésbe beépítették.

2.2.

A Megrendelő Támogatási szerződés módosítására irányuló, támogatásnövelést célzó igénye
el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén, illetve a
2.1. pontban foglalt hitelfelvétel sikertelensége esetén a Szerződés IX. l. pontjában foglalt
hatályba léptető feltételre tekintettel a Szerződés - módosítás nélkül - nem lép hatályba. A
Szerződés hatályba lépése ugyanakkor mindkét fél közös érdeke, a Szerződés hiányzó
pénzügyi fedezetét szükség esetén a Megrendelő egyéb forrásból (saját költségvetési
forrásból) biztosítani kívánja.
A fentiek miatt szükséges a

Szerződést

módosítása.

III.)

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
3.1.

Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést
módosítják, a módosítást vastagon~ dó1ten jelölik.

3.2.

A

Szerződés

egyező

akarattal az alábbiak szerint

IX.l. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Hatályba lépés
Megrendelő

az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére.

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő Támogatási
szerződés módosítására irányuló igényt nyújt be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6)
bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján
azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó> a szerződés pénzügyi fedezetét a
támogatási szerződés biztosítja, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és/vagy a Megrendelő a támogatásból
2

nem finanszírozott, hiányzó fedezetet .a Kormány előzetes hozzájárulásával, sikeres hitelfelvétel
útján és/vagy egyéb saját forrásból biztosítja.
Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti Id.
A támogatási szerződés -vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítása a fentiek
szerinti aláírásáról, adott esetben a változásbejelentés elfogadásáról és/vagy a támogatásból nem
finanszírozott, hiányzó fedezetnek a Kormány előzetes hozzájárulásával, sikeres hitelfelvétel útján
történő, Megrendelő általi biztosításáról, és/vagy a támogatásból nem fi11anszirozott, hiányzó

fedezetnek

Megrendelő

általi egyéb saját forrásból

történő

biztosításáról,

Megrendelő

haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás (elfogadás) és/vagy a támogatásból nem jinanszirozott.,

hiányzó fedezetnek a saját forrásból történő biztosításáról szóló képviselő-testületi döntés
meghozatala napjától számított három munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni.
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Megrendelő fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. Amennyiben a projektre vonatkozó, a
szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés -vagy adott esetben a Támogatási
szerződés módosítás- a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra kerül, és a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, úgy a szerződés hatályba
lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.
Mindkét fél kijeleni, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
telj esftésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az elTe
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a
megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a szerződés hatálybalépésétől függetlenül - véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerződés hatályba nem lépéséből eredő
valamennyi közvetlen és közvetett igényének érvényesítéséről.

IV.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA
4.1.

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés
alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés 11.1.4. és IX. l. pontját új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkill módosítják.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel arra, hogy a fenti
módosítás nem lényeges.
A módosítás az alábbiak miatt nem tekinthető lénvegesnek:
A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket nem határoz meg, a módosítás kizárólag a Megrendelő által biztosított
ellenszolgáltatás biztosításának formáját (támogatás és/vagy hitelfelvétel és/vagy saját forrás) érinti.

a) A szerződésmódosítás~ határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna
a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy
3

a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra,
hogy a módosítás érdemi feltételeket nem, kizárólag a Megrendelő által biztosított
ellenszolgáltatás biztosításának formáját (támogatás és/vagy hitelfelvétel és/vagy saját
forrás) érinti. A Felek rögzítik továbbá, hogy az előzményi közbeszerzési eljárás eredetileg
is feltételesen került megindításra, a kikötött feltétel pedig érdemben nem változik,
ugyanúgy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állására és a Megrendelő teljesítő
képességére vonatkozik.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára ,ru:m
változtatja meg, ugyanis jelen szerződésmódosítás nincs hatással a Szerződés gazdasági
egyensúlyára;
e) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest jelentős új elemre !!!m terjeszti ki, ugyanis a módosítás az
ajánlattevő kötelezettségeit nem érinti.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szerződésmódosítás

a mindkét Fél általi aláírás napján lép

5.1.

A Felek rögzítik, hogy jelen
hatályba.

5.2.

A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályosak és érvényesek.

5.3.

Jelen szerződésmódosítás Felek nyolc (8), egymással mindenben
írják alá.

egyező

eredeti példányban

Lovasberény, 2020. február ...

Lovasberény Község Önkormányzata
képviseli:
Südi Mihály polgármester
Megrendelő

Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Varga Balázs ügyvezető
Vállalkozó
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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
2. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Az orvosi rendelő és a tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése
Lovasberényben"
2. rész
nA lovasberényi tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése"
amely létrejött egyrészről a
Lovasberény Község Önkormányzata
Székhelye: 8093 Lovasberény, Kossuth Lajos u. 62.
Adószáma: 15727426-2-07
Azonosító szám (törzs-szám): 737027
PIR törzsszám: 727420
Pénzforgahni számlaszáma: 11736006-153 62924
Telefon: +36 22/456-024
Fax: +36 22/456-024
E-mail: sudi.mihaly@lovasbereny.hu
képviseli: Südi Mihály polgármester
Elektronikus napló használatához szükséges naplóügyféljel (NÚJ): 897153690
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről

a
Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi Út 126/a.
Adószáma: 13050548-2-07
Pénzforgalmi számlaszáma: 11736006-21458295
Telefon: +36 209454174

Fax: E-mail: varbau@varbau.hu
cégjegyzékszáma: Cg.07-09-009490
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A43 l 17
képviseli Varga Balázs ügyvezető
mint Vállalkozó kivitelezö(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)
- együttesen Felek - között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

1.)
ELŐZMÉNYEK

1.1 Felek rögzítik, hogy 2019. március 1. napján Kivitelezési szerződést kötöttek a „Az orvosi
rendelő és a tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben " 2. rész tárgyban
(a továbbiakban: Szerződés).

II.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

2.1.

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés megkötését megelőzően feltételes
közbeszerzési eljárást folytatott le. A Megrendelő a Szerződés hatályba léptető feltételeként
kötötte ki, hogy tekintettel arra, hogy a Megrendelő Támogatási szerződés módosítására
irányuló igényt nyújt be, a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (l) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely
napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét a támogatási szerződés
biztosítja, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítás aláírásra kerül és
a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.
A Megrendelő Támogatási szerződés módosítására irányuló, támogatásnövelést célzó igénye
el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén, a
Szerződés IX.1. pontjában foglalt hatályba léptető feltételre tekintettel a Szerződés módosítás nélkül - nem lép hatályba. A Szerződés hatályba lépése ugyanakkor mindkét fél
közös érdeke, a Szerződés hiányzó pénzügyi fedezetét szükség esetén a Megrendelő egyéb
forrásból biztosítani kívánja.
Figyelemmel arr~ hogy a Megrendelő időközben az esetlegesen támogatásból nem
finanszírozott, hiányzó fedezet biztosítása érdekében hiteligénylést nyújtott be, a Kormány
előzetes hozzájárulása és sikeres lútelfelvétel esetén a hiányzó fedezetet ilyen formában
biztosítva, a Szerződést teljesíteni kívánja. A fentiek miatt a Felek a S zerződést 2019.
március l. napjával módosították és a támogatásból nem finanszírozott, hiányzó fedezet
sikeres hltelfelvétel útján történő biztosításának lehetőségét a szerződésbe beépítették.

2.2.

A Megrendelő Támogatási szerződés módosítására irányuló, támogatásnövelést célzó igénye
el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén, illetve a
2.1. pontban foglalt hitelfelvétel sikertelensége esetén a Szerződés IX. l. pontjában foglalt
hatályba léptető feltételre tekintettel a Szerződés - módosítás nélkül - nem lép hatályba. A
Szerződés hatályba lépése ugyanakkor mindkét fél közös érdeke~ a Szerződés hlányzó
pénzügyi fedezetét sziikség esetén a Megrendelő egyéb forrásbóJ (saját költségvetési
forrásból) biztosítani kívánja.
A fentiek miatt szükséges a

Szerződést

módosítása.

III.)
A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI
3.1.

Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést
módosítják, a módosítást vastagon, dó1ten jelölik.

3 .2.

A

Szerződés

egyező

akarattal az alábbiak szerint

IX. l . pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Hatályba lépés
Megrendelő

az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 53. § (6) bekezdésére.

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő Támogatási
szerződés módosítására irányuló igényt nyújt be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6)
bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján
azon a napon lép hatályb~ mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét a
támogatási szerződés biztosítja, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítás
aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és/vagy a Megrendelő a támogatásból
2

nem finanszírozott, hiányzó fedezetet a Kormány előzetes hozzájárulásával, sikeres hitelfelvétel
útján és/vagy egyéb sajátfo"ásból biztosítja.
Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakkal összhangban a
jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfügge sztő feltételeként köti ki.
A támogatási szerződés -vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítása a fentiek
szerinti aláírásáról, adott esetben a változásbejelentés elfogadásáról és/vagy a támogatásból nem
finanszírozott, hiányzó fedezetnek a Kormány előzetes hozzájárulásával, sikeres hitelfelvétel útján
történő, Megrendelő általi biztosításáról, és/vagy a támogatásból nem flnanszlrowtt, hiányzó
fedezetnek Megrendelő általi egyéb saját forrásból történő biztosításáról, Megrendelő
haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás (elfogadás) és/vagy a támogatásból nem flnansz/rozott,

hiányzó fedezetnek a saját f orráshól történő biztosításáról szóló képviselő-testületi döntés
meghozatala napjától számított három munkanapon belül köte]es a Vállalkozót írásban tájékoztatni.
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Megrendelő fenti
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. Amermyiben a projektre vonatkozó. a
szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés - vagy adott esetben a Támogatási
szerződés módosítás- a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra kerül, és a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik, úgy a szerződés hatályba
lépésének napja a szerző dést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.
Mindkét fél kijeleni, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és
teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illető leg a cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási j oggal rendelkezik, így részéről a
megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával - a szerződés hatálybalépésétől függetlenül - véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond Megrendelővel szemben a szerző dés hatályba nem lépéséből eredő
valamennyi közvetlen és közvetett igényének érvényesítéséről.

IV.)
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA
4.1 .

A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés
alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés II.1.4. és IX. l. pontját új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítják.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel arra, hogy a fenti
módosítás nem lényeges.

A módosítás az alábbiak miatt nem tekinthető lényegesnek:
A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi
feltételeket nem határoz meg, a módosítás kizárólag a Megrendelő által biztosított
ellenszolgáltatás biztosításának fonnáját (támogat.ás és/vagy hitelfelvétel és/vagy saját forrás) érinti.

a) A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna
a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy
3

a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra,
hogy a módosítás érdemi feltételeket nem, kizárólag a Megrendelő által biztosított
ellenszolgáltatás biztosításának formáját (támogatás és/vagy hitelfelvétel és/vagy saját
forrás) érinti. A Felek rögzítik továbbá, hogy az előzményi közbeszerzési eljárás eredetileg
is feltételesen került megindításra, a kikötött feltétel pedig érdemben nem változik,
ugyanúgy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állására és a Megrendelő teljesítő
képességére vonatkozik.
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára ~
változtatja meg, ugyanis jelen szerződésmódosítás nincs hatással a Szerződés gazdasági
egyensúlyára;
e) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest jelentős új elemre ~ terjeszti ki, ugyanis a módosítás az
ajánlattevő kötelezettségeit nem érinti.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1.

A Felek rögzítik, hogy jelen
hatályba.

5.2.

A Szerződés jelen

Szerződésmódosítás

szerződésmódosítással

a mindkét Fél általi aláírás napján lép

nem érintett rendeJkezései változatlan tartalommal

hatályosak és érvényesek.
5.3.

Jelen szerződésmódosítás Felek nyolc (8), egymással mindenben egyező eredeti példányban
írják alá.

Lovasberény, 2020. február ...

Lovasberény Község Önkormányzata
képviseli:
Südi Mihály polgármester
Megrendelő

Var Bau 8000 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Varga Balázs ügyvezető
Vállalkozó

4

Határozati javaslat

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
12020. (. ) határozata
pénzügyi fedezet biztosításáról

Lovasberény Község Önkonnányzata Képviseló-testülete ,,Az. orvosi rendelő és a
tornacsarnok épületének energetikai fejlesztése Lovasberényben"
eljárásban a Támogatási

Szerződésben

című

közbeszerzési

nem biztosított hiányzó 29.517.193,- Ft összegű

pénzügyi fedezetet saját forrásból, az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére
biztosítja az alábbi megoszlásban:
Lovasberény orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztésére: 4.324.359,- Ft.
Lovasberényi tornacsarnok épületének energetikai fejlesztésére: 25.192.834,- Ft.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:

Südi Mihály polgármester,

Határidő:

azonnal

Südi Mihály
polgármester

Dr. Koncz László
j egyző

Szabadság Otemezésl terv 2020·ben

2019-ből

áthozott

1 nap

2020-ra járó

39 nap

2020-ban kivehető

40 nap

Felhasználási terv:
Január

2 nap

Február

5 nap

Március

3nap

Április

4

Május

4nap

Június

2 nap

Július

1

Augusztus

7 nap

Szeptember

lnap

Október

Onap

November

3 nap

December

8 nap

nap

nap

lovasberény,202S.02. 19.

Südi Mihály
polgármester
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Egyedné Molnár Krisztina
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8093 Lovasberény
Szűzvár

l.

l:] Jt\H3 J.

utca 1.

Tárgy: IFA csökkentésének kérelme

Tiszte)t Képviselötestület!

A Rovákja Vendégház tulajdonosaként és

üzemeltetőjeként

az alábbi kérelemmel fordulok

Önökhöz:
Kérehnezni szeretném a jelenleg 400,-/fó/*éj idegenforgahni adó (Ifa) mértékének

csökkentését. Indokalln a következők:
A Velencei-tó partján lévő települések idegenforgalmi vonzereje meghaladja Lovasberényét a

tó közelsége miatt. Vendégeink jó része az.ért foglal szállást nálunk, mert a Velencei-tó partján

már nem talált szabad szállást, vagy csak nagyon drágán.
Vendégeinknek nyújtható turisztikai attrakcióink egyelőre szegényesek. Sajnos nem tudok

nekik ajánlani a faluban olyan helyet. ahol ebédelni, vacsorázni tudnának.
Szüzvár közvilágítással, közúttal, sportpályával, játszótérrel nem rendelkezik, ami indokolná,
hogy az idelátogatót 400,-/fö/éj idegenforgalmi adóval várjuk.

Szállásaink átlagos ára 5000,-/fó, így az Ifa mértéke 8,8%, amit nagyon magasnak gondolok.
Megnéztem a környező települések által előírt adó mértékét (https:U hakka .allamkincstar.gov.hu/)
Velence

430,-

Gárdony

430,-

Csákvár

300,-

Sukoró

300,-

300~-

Pátka
Pákozd

Pázmánd

;.

'.. ~2~0,-

'

2QO,•

Nadap

nincs

Vereb

nincs

Az adattokból látható, hogy Lovasberény által előírt 400,-/fö/éj adó a legmagasabb kategória
közelében van a környék településeit tekintve.
Ismételt beadványomban tisztelettel kérem a Képviselötestületet, hogy segítse a helyi turisztikai

szolgáltatók sikeresebb műlcödését egy alacsonyabb idegenforgalmi adó megállapításával.

Köszönettel:
Lovasberény, 2020. 01. 30.
Egyedné Molnár Krisztina

Lovasberény Község Onkormányzatának Képvise16-testlllete

Lovasberény
Kossuth u. 62.
8093

Tisztelt Polgármester Úri
Tisztelt Képvisel6-testületl

Alulírott Pobriinyi Melinda Mária (születési neve: Pobrányl Melinda Mária, születési helye, ideje:
Székesfehérvár, 1964. február 10., anyja születési neve: Molnár Margit Mária) 8093 Lovasberény, Deák
u. 41/B. szám alatti lakos, mln1 bért4 ai alábbi kérelemmel fordulok a Tisztelt K~pvisel6-testiilethez;

8093 Lovasberény, D~k u. 41/B. szám alatti önkormányzati tulajdonö bérlakást, mint ef4vételi
joggal rendeJkez6 bérl6, szeretném megvásárolni.
A laké1s használatára 2006. szeptember 15. óta folyamatos bérleti jogviszonnyal rendelkezem. Saját
lakástulajdonom és más ingatlanom nincs. Az általam bérelt lakást és annak udvarát, kertjét
rendszeresen gondozom, szépítem, saját igényeim szerint fejlesztem.
Információim szerint az ingatlan az 1960-as években épült, melynek tet6tér felújítása 2006-ban
megtörtént (bár a nyári id6szakban használhatatlan a h6ség miatt). A földszinti rész nyílászárói
elavultak, cserére érettek, mert energetikai szempontból gazdaságtalanok. Nagyobb es6zés Idején az
utcafronti ablakokon a vrz befolyik, így az állagmegóvásra fokozott figyelmet kell fordítanom, hogy a
helyiségek burkolata és lngóságalm ne károsodjanak. A fatési rendszert biztosító gázkazán
rendszeresen meghibásodik. A gázszerelő nyilatkozata szerint hamarosan kllyukadhat, pedig a
vízk6mentesftést és karbantartást minden évben elvégeztettem, legtöbb esetben a saját költségemen.
A szakember szerint kondenzációs kazánra kellene cserélni, mivel a jelenlegi RENOVA ·sT.AR C24 EBT
típusú kazán elavult és gazdaságtalan, magas fűtési és jav(tási költséget eredményez. Kondenzációs
kazán megvásárlása, engedélyezése és beszerelése jelent& anyagi ráfordítást Igényel.
Tájékoztatom a Tisztelt Képvisel6-tesUlletet, hogy a fent neveiett ingatlan egy 2 x 2 lakásos ikerház
közös ingatlanán helyezkedik el. A 4 lakásból Lovasberény Önkormányzata 2 lakást, azaz Lovasberény,
Deák u. 39. szám alatti ingatlant már korábban értékesítette. Tulajdonosuk magánszemély. A 4
lakáshoz egy kapubejáró tartozik. Az ingatlan fejlesztésér61 a tulajdonosokkal már értekeztem, a
bejárati kaput szeretnénk modernizálni. A kapu Jelenleg nem zárható, vagyonbiztonsági szempontból
sem megfelelö, valamint es6zések idején a hordalék akadályozza a ki-be nyitását. Télen a havas-jeges
id6szakban a kapu lefagy, fgy kénytelenek vagyunk éjjel-nappal nyitva tartani, hogy a ki-be közlekedést
biztosíthassuk az ingatlan tulajdonosok és bérl<Sk számára. Az ingatlant 14 éve bérelem, tehát e hosszú
idc'.S alatt érzelmi szálak ts hozzákötnek. A melléképületben lévc:J kamrát az évek során felújltottam
{aljzatbeton, ajtó csere), a lakás és a garázs közötti szakaszon járdát építettem, hogy ne kelljen a sárban
járni az épületek között. A közös garázsok eh5tti talajt sóderral borítottam a jobb közlekedés
érdekében. Az. ingatlan kertjében lévő megrongálódott, és elrozsdásodott kerítést elbontottam, és a
területet befüvesítettem. A korábban elburjánzott, gondozatlan növényeket rendbe tettem és
folyamatosan ápolom az. udvar és kert környezetét (p. a fák ágainak ritkítása a tet6szerkezet megóvása
érdekében). Saját tulajdonú ingatlanként szeretném a korszerOsftését megoldani, környezetét

fejleszteni, szépíteni, mert e lakással kapcsolatos hosszú távú céljaimat csak ez esetben tudom
megvalósítani. Tehát az önkormányzatnak nem keltene többszázezer, esetleg milliós nagyságrendO
összeget költenie a lakás gépészetére {fatésl berendezés, nyílászárók, stb.), felújítására. Gondolok itt
arra is, hogy az ikerház szomszédos bérl(Si is ugyan ezekkel a problémákkal küzdenek évek óta.
A lakás megvásárlása e16segítené végleges letelepedésemet Is a községben, amelynek közösségi
életében továbbra is aktívan - az eddigi tapasztalataim felhasználásával - szeretnék részt venni.

Amennyiben a Lovasberény, Deák u. 41. szám alatti ikerház értékesítésérc!Jl lehetóséget biztosítana a
Képvisel6-testület, úgy az ikerház mindkét lakásának megvásárlására Igényt tartanék.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. {XII. 17. önkormányzati
rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésére vonatkozó szabályokról (továbbiakban: 13/2018. önk. rend.) Ill. fejezete rendelkezik az
önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésérlSI. E rendelet 31. §. (2) bekezdése szerint az
elidegeníteni szándékozott lakások és helyiségek kijelölésér()J a Képvisel6-testület dönt. Ugyanezen§.
(3) bekezdése írja elő, hogy a bérlt'S által lakott önkormányzati fakás és bérelt helyiség megvásárlására
vonatkozó szándékot csak a bérl6 vaf;{ a vele közös háztartásban élő házastársa és nagykorú gyermeke
(együttesen: e16vásárlásra jogosultak) jelentnet(nek) be írásban a Polgármesteri Hivatalnál.
A 13/2018. önk. rend. 33. §Ma taglalja az önkormányzati lakások értékesítéséb61 származó bevétel
felhasználásának célját. E beruházások lehetnek:

a) új lakás építése
b} új vagy használt lakás megvásárlás
cl önkormányzati tulajdonú lakóépület, lakás teljes vag;.J részletes felújltása, korszerasítése.
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítása.
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtása,
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítása, közművesítése.

Tehát 6 féle alternatíva megoldására nyújt segítséget a lakás értékesftéséb61 befolyt összeg. hiszen a
Tisztelt Képviselő-testületnek tudomása van Lovasberény Önkormányzatának költségvetésér61, és
nyilván az ingatlan értékesftése jelentős anyagi segítséget ad településünk infrastruktúrájának
magasabb szintO fejlesztéséhez:.. Aforrások megtalálása és kihasználása teszi lehetővé a fejlődés lltját.
Kérem a Tisztelt Képvisel6 testületet, hogy lakásvásárlási kérelmemet szíveskedjenek megtárgyalni és
a prioritások figyelembevételével dönteni, valamint döntésükr6J haladéktalanul értesíteni.

Lovasberény, 2020. január 27

Tisztelettel:
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Lovasberény Önkormányzata
Szili Miklós részére
Tárgy: megkeresés együttmCiködés céljából
Bicske, 2020. január 28.

Tisztelt Polgármester Úri

A Bicskei Torna Club Egyesület a TOP-1.2.1-16-FEl-2017-00003 számú pályázaton támogatási fomist
nyert el a Lajtha H6z és Kulturális Központ (Bicske, Vörösmarty u. 24. szám alatti) megvalósltására.
A program keretein belül szeretnénk lehetlSséget biztosítani Önnek, illetve az. Ön által képviselt
szervezetnek egy átfogó szakmai együttműködésre; olyan komplex és összehangolt megjelenésre,
mely lehető'llé teszi a szervezet tevékenységének bemutatását, fejlesztését a Lajtha H6z és Kulturális

Központ által is képviselt értékek és hagyományok mentén.
együttműködés elsősorban

a következc5 területekre terjedne ki: település és településtörténet
bemutatása, közönségszervezés elóadfisokra és koncertekre, rendezvinyhelysdn btztosltása; ennek
megvalósításához szeretnénk együttmaködési megállapodást kötni Önökkel.
Az

Amennyiben támogatja javaslatunkat, kérjük szíves visszajelzését és szándéknyilatkozatát, amelyhez
mellékelten megküldjük a projekt rövid bemutató anyagát. A szándéknyilatkozat megérkezését

követ6en munkatársaim személyesen fogják megkeresni Önt az együttműködés megkötése céljából.
Bízom benne, hogy hamarosan az Ön által képviselt szervezet is csatlakozik ahhoz a kulturális,
nemzeti értékeinket és

magyarságunk hagyományát

védd,

megőrz6

misszióhoz,

melynek

szellemében létre kívánjuk hozni a Lajtha Ház és Kulturális Központot.

Köszönettel és tisztelettel,

Tessely Zoltán \
elnök

rv~\

-

Bicskei Torna Club E~sület

BrCSKEf TORNA
Egyesület

~LUB

2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton utca 2.
Adöszárn: 19620080-2-07
83 Takarék: 73605113-10211971

I

I

••

LAJTHA-HAZ és KULTURALIS KOZPONT

LAJTHA HÁZ

Engedje meg, hogy röviden bemutassam Önnek beruházásunkat, ami
nem csupán Bicske és tágabb régiónk, Pannónia Szíve életében, de
egész Magyarország számára egy egyedülálló kezdeményezés.

A Pannónia Szíve Program fejlesztéseinek keretében a Vörösmarty
utca 24-26., illetve az Arany János utca 17. szám alatti (1068/1,
1068/2 és a 1084 helyrajzi számú) Ingatlanok összevonásával
létrejött területen építjük fel a Lajtha-hiz és Kulturális
Központot.
Ezen a területen az egykori bőrgyár elhanyagolt épülete áll, ami régen
a Lajtha-család tulajdonában volt. A tulajdonos Lajtha Pál Ifjabbik fia,
Lajtha L'szl6 különleges zenei tehetséget örökölt apjától. Az 1892ben Budapesten született és később világhírt szerzett muzsikus
Bartók Béla és Kodály Zoltán mellett a 20. század egyik
legjelentősebb magyar zeneszerzője, néprajzkutatója és zene·
pedagógusa volt.

Ai~ibtfrgárjeleIJh#
éo(ifete

A Lajtha-ház és Kultur~lls Központ vllághirü zeneszerzőnk,
Lajtha U&zló népzenei hagyomány6rző munkásságának állft
majd emléket. Továbbá azt is lehetövé teszi, hogy minél
szélesebb közönség tudja megismerni, átélni és ápolni gazdag
néptánc- és népzenei kultúránkat, népi hagyom6nyainkat.
Hogy ez pontosan mJt Is jelent?

A leendó Lajtha-házban
6
• népzenéhez, néptánchoz, népi kultúránkhoz kapcsolódó tematikus a 61;/a'f:m1:::, ==~
kiállítások kapnak helyeti
• oktatótérként fog funkcionálni;
• tudományos előadásoknak, rendezvényeknek ad majd otthÓnt;
• a népzene, a néptáncmozgalom és -módszertan hivatásos képvlselői: professzionális
táncegyüttesek, zenekarok, előadómOvészek számára kínál gyakorlási és fellépési
lehetőséget;

• továbbá a népi hagyományok, játékok,
érdeklődőket is tárt kapukkal várja majd.
Legfőbb

kézművesmesterségek

és helytörténet Iránt

célunk, hogy a Lajtha-ház nemcsak az Itt élök, de a külföldről ide ltítogatók

számára Is egy sokszínű rendezvénytér, egy közösségépít6 találkozási pont legyen.
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Előterjesztés

Lovasberény Köuég önkormányzata 2019. évben a következö hat.ározataival összesen
1 680 OOO Ft. támogatást biztosított a Lovasberényi Testedzők egyesWetének.:
•
•
•

450 OOO Ft. 10/2019. ( I. 24.} TAO pályázat személyi jellegű ráfordí~
760 OOO Ft. 4312019. ( IV.25.) TAO pMyázat önerő valamint működési költségek
470 OOO Ft. 139/2019. (Xl.26.) TAO pályázat személyijellegü ráfordítás

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet. tekintse át az egyesület által készített elszámolást mely
másolati példányban mellékelve van az előterjesztéshez valamint döntsön az elfogadásáról
2019. év vonatkozásában.
A 450 OOO Ft. és a 760 OOO Ft. a támogatás teljes össz.egének felhasználásáról szól, a 470 OOO
Ft. összegéből 467 850 Ft. összegű támogatást használtak fel. A különbözet 2 150 Ft., 2020.
február 06-án az Egyesület visszautalt az Önkormányzat részére, erről banki kivonat is
csatolásra került.

,//_

Sárosi Ilona
8093 Lovasberény
Kinizsi utca 32. A épület

Lovasberényi
Polgármesteri Hivatal részére
Tárgv: 935 hrsz.-ú bérelt földterület megvásárlása

Tisztelt Polgánnester Úr! Tisztelt Képvisel6 Testületl

A 2019. 06. 06.-án ugyanebben a tárgyban benyújtott kérelmemre nem érkezett válasz,
így most ismét - immár az új Polgármesterhez és új Testülethez - ugyanazzal a kéréssel
fordulok Önökhöz.
A Lovasbe rény belterületén 935N hrsz.-ú földterületen álló 860 m2 ingatlan, „gazdasági
épület" 7/10 arányban a tulajdonomban van. (3/10 arány a Motacilla Kft tulajdona.)
A beépített földterület azonban a Lovasberényi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi ,
melyet Haszonbérleti Szerződéssel a Polgármesteri Hivatal számomra bérbe adta.

Kérem, hogy tegyék lehetővé számomra, az általam bérelt- és az épületet körUlvev6
földterület megvásárlását
Előzetes

felmérés szükséges.

További megbeszélés végett kérem, hogy találjunk időpontot.

Várom kedvező döntésüket- és árajánlatukat.
Elérhetőségem

a fenti clmen, illetve az alábbi telefonszámon :

06 20-9981958

Üdvözlettel,

s;:r:
Lovasberény, 2020.02. 12
Melléklet: 1 oldal Vázrajz

.

·vázrajz a MOTACILL„A. KFT tulajdonát képezö épületröl,
amely Lovasberény belterületén a Polgánnesteri Hivatal tullajdonában lévö földterületen taláUlató. ( 4217 033 ). ·
A Polgö.rmesterí Hivatal a vázrajzon megadott területén járul hozzá a földmunkákhoz.
~oo7?'/~~ ~ ~ lU ~
Másolat az eredeti ·ok~~
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~,„ RÓNAJÓZSEF
Művelődési

és Könyvtár

Ház

LOVASBERÉNYI RÓNA JÓZSEF
MúVELDŐÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
8093 Lovasberény, Rákóczi út 1.
Telefon: 22/456-019
E-mail; bibliofil@lovasbereny.hu

Címzett:

Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő testület

Tárgy:

8093 Lovasberény, Kossuth utca 62.
Terembérleti díj elengedésének engedélyeztetése

KÉRELEM

:··;.~',)va.sb.erényi PoJ~ármesteri Hivatal
·-·· ...

~

i

2020 fHI! 2' (l
: Dátuu1.:
- ·- - ---.-- - - - - --;

Tisztelt Polgármester úr!

, su„ :.2!.JliS...,(r~11ladó,

Tisztelt Képviselö·testület!

-

•.. s;<

4N!W

•

•
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Alulírott Fülöp-Weigler Bettina Anna, a Lovasberényi Róna József Művelődési ház
közmüvelödés szervezője, azzal a kéréssel fordulok Önhöz és a Képviselő testülethez. hogy
az általunk szervezett, Lovasberény településére hozott, heti rendszerességű órák, szakkörök
terembérleti díját szíveskedjenek elengedni.

Indoklás

Az érintett órák, szakkörök

vezetői

a közösség érdekében, ingyen, vagy kevés
pénzösszegért tartják foglalkozásaikat A terembérleti díj nem a szervezetet, vagy az órát
biztosító tanárt terheli, hanem a foglalkozáson résztvevőket. Továbbá, jelenleg is vannak
olyan szakkörök, csoportok, akik ingyenesen vehetik igénybe a Lovasberényi Róna József
Művelődési ház terembasznáJat.át. Ilyen pl.: a Színkör Egyesület - festőszakkör, a település
néptánccsoportjai - Rámás Csizma, Rezeda, Csűrdöngölő, stb„
Jelenleg érintett szakkörök:
.
Megadance-Rov6 Tamás a Székesfehérvári Vörösmarty Színház táncművésze
Jóga - Bondor Zsuzsa

Karate - Márkus Zsolt
Kunné Edit
Gyógytorna - Kunné Edit
Papírfonás- Gergely Zsuzsa

Női torna -

Ringató - Himberger Edit
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben megfogalmazott terembérleti díjak elengedésével kapcsolatban kérem kérelmem
elfogadását.
Kelt: Lovasberény, 2020. február 20.

Tisztelettel: ....

~..

... .. ... ..

Fűlöp-Weigler Bettina Anna
Lovasberény Róna József Művelődési ház

•

•

.,,

• -

•

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

1kt.sz.

: 5A
....... / 2020.

SüdiMihály

Tárgy: óvoda nyári zárva tartási
kérelme

Polgármester
Lovasberény Községi Önkormányzata

-
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Lovasberény
Kossuth utca 62.
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Tisztelt Polg6rmester Úri
Tisztelt Képviselő·testületl

\ S:t.ám

-

~

Tervezett ld6pont: 2020. augusztus 1-től augusztus 31-ig.
Ezen felül a dolgozók nyári szabadságának ütemezését olyan módon szerveztük, hogy a
gyermekek felügyelete a zárva tartási időn kívüli időpontokban, nyitvatartási időben zavartalan
legyen, szükség esetén csoportösszevonássaJ is.
A szülők a csoportnaplóban az erre kijelölt helyen aláírásukkal igazolták az időpont tudomásul
vételét. Három szillö jelezte, hogy a zárva tartás idejére felügyeletet igényelnek gyermekük
számára. Ezért kérem a tisztelt Polgármester urat, Jegyző urat, tegye meg a szükséges
Intézkedéseket a szomszédos településen lévő, ügyeletet vállaló óvodával történő
megállapodás megkötésére.
A megállapodás megkötésérlSI mielöbbi értesítést kérek a szülők időben történő tájékoztatása
érdekében.

Tisztelettel:
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A Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha vezetőjeként a következő kéréssel fordulok
Önökhöz:
Az óvoda nyári zárva tartását az előző évi gyakorlatoknak megfelelően, eleget téve a szüllSI
igényeknek ebben az évben is csak egy hónapra tervezzük. Ez idö alatt a szükséges felújítási
munkálatokat, meszelést, illetve az ezt követ6 karbantartási munkákat kell elvégeznünk,
e lvégeztetn ünk.

Lovasberény, 2020. február 19.

_..

óvodavezető

[Ide

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

lkt.sz. : ••~.c2.

../ 2020.

Südi Mihály
Polgármester
Lovasberény Községi Önkormányzata
Lovasberény
Kossuth utca 62.

Tárgy: 2020 Beiskolázási terv elfogadási
kérelme

r-·- · - - - - - -

- -· - - ----

nsztelt Polgármester Úri
Tisztelt KépvisellJ-testUlet!

A Lovasberényi Csicsergő óvoda és Konyha vezetőjeként a következő kéréssel fordulok
Önökhöz:
Az óvoda 2020/ 2021 évi beiskolázási tervének elfogadását kérem, melynek dokumentációit
csatolom beadványomhoz. A továbbképzések várható költségei, várható időpontjai a csatolt
táblázatokban szerepelnek, melyet az óvoda neveléSközössége és közalkalmazotti tanácsa
jóváhagyott.

Kérem a Beiskolázási terv megtárgyalását és elfogadását!

Tisztelettel:

Lovasberény, 2020. február 19.

A köznevelési intézmény megnevezése:

Lovasberényi Csicsergő Óvoda
é.~ Kunyha
OM 810r.ositó: 030015 • Asz.: 16693165·2-o'I
8093 Lovasb~r~ny, Vöt6smarty utca 2.

Számlas7~rtl: 11736006·16698165

Tel./rM: 06· 221456-017

BEISKOLÁZÁSI TERV

(J.o)Q szeptember 1-től - kU. augusztus 31-ig tartó idősz.akra)

A beiskolázási terv készítési kötelezettséget a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet írja elő.

Száma: BK-07/2018

Pénzügyi Tájékoztató Iroda K/L
8992 Hagyárosböraod, Damjanich u. 19/A.
Központi tel./fax: 921460-307. tel.: 92/560-083
e-mail: info@pti-hagyarosborond.hu

--------
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Bevezetés
1. rész

Szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv

2. rész

Továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv

3. rész

Finanszírozási terv

4. rész

Helyettesítésre vonatkozó terv

5. rész

A beiskolázási terv mellékletei

2

Bevezetés
A beiskolázási terv készítése
A beiskolázási teni a továbbképzési program adott évi végrehajtására készült dokumentum. A
tervnek így értelemszeriien a továbbképzési programban meghatározottakon kel1 alapulnia.
A beiskolázási terv és továbbképzési program adatai közötti összhang
intézményvezetőnek kell gondoskodnia.

megteremtéséről

az

A beiskolázási terv nem tartalmazza azokat:
- az alapvető fogalmakat,
- tartalmi leírásokat,
- táblázatokra vonatkozó magyarázatokat,
- saját intézményi döntést, előírást,
melyeket a továbbképzési program egyérteJmüen rögzít. Ezért a beiskolázási terv értelmezéséhez egyes esetekben a továbbképzési program ismeretére is sztlkség van.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a továbbképzési programban meghatározott több évre vonatkozó elképzelések éves szintre történő lebontása az eredeti elképzelésektől jelentősen ne térjen el Amennyiben azonban a jeJentős eltérés elkerülhetetlen, illetve
indokolt, annak részletes okát, magyarázatát a beiskolázási tervhez csatolni kell, illetve javasolni kell a továbbképzési program módosítását

3

1. rész
A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv
A szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv:
- a továbbképzési program szakvizsgára vonatkozó alprogramja alapján, valamint
- a pedagógiai programmal összhangban
került összeállításra.

A tervezett szakvizsgák

A tervezett szakvizsgák az érintettek jelentkezése alapján kerilltek a tervbe feltüntetésre.

A beiskolázási terv tartalmazza a szakképzéssel érintett pedagógus:
- nevét, lakcímét, munkakörét, oktatási azonosító s7.ámát,
• alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét,
- a szakmai gyakorlatának idejét, és helyét,

2. rész
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv
A továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv:
- a továbbképzési program szakvizsgára vonatkozó alprogramja alapján, valamint
- a pedagógiai programmal összhangban
került összeállításra.

A tervezett továbbképzések

A tervezett továbbképzések az érintettek jelentkezése alapján kerültek a tervben feltüntetésre.

A beiskoláz.ási terv tartalmazza:
- a továbbképzéssel érintett pedagógus nevét, munkakörét, oktatási azonosító számát,
- a pedagógus által elvégzendő továbbképzés:
~ megnevezését,
·időpontját (kezdő és befejező időpontját),
- a várható távollét idejét,
- a helyettesítés rendjét,
- a továbbképzés jellegének megjelölés~t.
- a továbbképzés teljesítési módját.

4

3. rész

A finanszírozásra vonatkozó terv
A finanszírozásra vonatkozó terv:

- a továbbképzési, illetve szakvizsgára vonatkozó beiskoláz.ási terv adatai alapján, és
- a továbbképzési program finanszírozási alprogramjában meghatározott, intézményi
döntést és elveket rőgzítő belső, illetve jogszabályi előírások figyelembevételével, valamint
- a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
A képzések f"manszírozása

A :finanszírozási terv két részből áll:
- A távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek.
- A továbbképzésben való részvétel díja és költsége támogatására szolgáló összeg pe-

dagógusonként.
A finanszírozásra vonatkozó részletes szabályoka4 illetve a táblázatok tartalmi leírását a továbbképzési program finanszirozási alprogramjának hasonló felépítésü táblázatokra vonatkozó része tartalmazza.

4. rész
A helyettesítésre vonatkozó terv
A helyettesítésre vonatkozó terv:
- a továbbképzési, illetve szakvizsgára vonatkozó beiskolázási terv alapján, illetve
- a továbbképzési program helyettesítési alprogram.ja, valamint
- a pedagógiai programmal összhangban került összeállításra.
A képzések miatti tbollétek hel\'ettesítése, költsée.ei

A heh'ettesftési terv tartalmazza: a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségeket a
ben.

tanév~

A táblázatok tartalmi leírását a továbbképzési program helyettesítési alprogramjának hasonló
témájú táblázataira vonatkozó része tartalmazza.

5•• rész

A beiskolázási terv mellékletei
5

1. számú mellé/det (. .. oldal)

Szakképzésre vonatkozó beiskolázási terv
A vezető va1!Y a oedaeóeus
neve

lakcfme

Oktatási
azonosító szám

Munkakör

Végzettség,

szakkiozettsée

ideie

Szakmai S!Vakorlat
helve

~

-

1

____

,
7

---------1

--------

~
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------------
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2. számú melléklet (. .. oldal)

Továbbképzésre vonatkozó beiskolázási terv
A ve-zetö vagy a pedag6gus
neve

T

ldopontJa

1 munkaköre

(oktan\si azonosító száma)

Megnevezése

Játékos képességfejJesztés tervezése és megvaIósftása az óvodában
Az óvodai eszkOzkészleóvodapedagógus te a papírtól az IKT·tg
J<.éZ1Dűvestevekenyséóvodapedagógus
gek az óvodában

Abella Istvánné
73123713675

óvodapedagógus

Lovas Mária
72864983630
Ring Adrienne

73157616581

A továbbképzés

· -----

-

·-

JelJet!C
Teljwtési módja
H~venHétMásvtg-

A várbató
távollét
ideje

Helyettesítés rendje

sz.erint

--

--

30

-

online

kiírás
szerint

--

--

30

-

Gn)ine

Jdirás
szerint

-

--

30

-

online

Befejezö

Ke-zdö
kifrás

-

l

éven- lkéltti kii•
fed telje- Rende8
kinti
a.lrát utikötelez6 llÍ tovibbi

zettsig
meiszerveú1ivel

3. számú melléklet

Finanszírozási terv
1. A távollévő helyettesítéséhez szükséges költs.é gek
A költségek a Helyettesítési terv táblái szerint kerültek meghatározása.
A helY.ettesftés
A távollét miatti
helyettesítési szükséglet
(óra)

Tanév

-2019/2020 tanév

.
6

belső

külső

összes

helyettesítéssel

helyettesítéssel

költséee

óra

1

költsége

óra

1

költsége

A helyettesítést munkaidők átszervezéssel oldjuk meg, ezért nem
képződik túlmu~ helyettesítési idő.

2. A képzés költségei (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) vezetőként és pedagógusonként
A támo-

Vezető/

pedagógus

neve

gatás
jogalapUtazás
jáoak
1
ebb61
bivat- összege
támogatás
kozása

Költsé.gek
Szállás

-

Abella Istvánné
-Lovas Mária
Ring Adrienne

--

---

--

-

--

--

Étkezés

összege

ebból
t'mogaüs

összege

---

---

---

-

--

-

ebMl
támogatás

--

--

Tankönyv, könyv,

seeédanyae
&szege

--

-

ebből

támogatás

----

Egyéb költség
összege

24.990.29.900.24.990.-

ebből

támogatás

--

--

--

Összes költség
összege
24.990.29.900.24.990.-

-- -

Összesen

A képzés költségei (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) vezetőként és pedagógusonként

ebböl

támogaüs

--

-

Jegyzőkönyv

Készült:
Helyszín:

2020. február 13.
Óvoda rendkívüli értekezlete

Jelen vannak:

intézményvezető

óvodapedagógusok (7 fő)
Napirendi pont: - 2020. évi beiskolázási terv elfogadása
A nevelőtestület és, a Közalkalmazotti Tanács előzetes elemzés, megbeszélés után
egyhangúlag elfogadta az intézmény 2020. évi beiskolázási tervét.
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óvodavezető

........~: .....'f::e..~„ .. .
Közalkalmazotti Tanács elnöke

Véleményezés

A Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha Közalkalmazotti Tanácsa a

..

.~kl.l.?:P..4l ............... évi ........ „ .• J~~ ""40:.~....... „ •• „ •• .. .....
megismerte, megvitatta és egyhangúlag elfogadta.

Lovasberény, . /!P.!12„....<?!:: .. l~..-.....„ .••..

A··_!: ~
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Südi Ilona
Közalk. Tanács Elnöke

