Jegyzőkönyv
Készült: Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30.-án
14 óra kezdettel megtartott üléséről
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8371 Nemesbük, Petőfi u.1.)
Jelen vannak: dr. Simotics Barnabás polgármester
Frankovics József alpolgármester
Győrfiné Lettner Zsuzsanna képviselő
Simotics Imre képviselő
Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez
Igazoltan távol van: Baumgartner Irén képviselő
dr. Simotics Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes- mivel az 5 tagú Képviselő-testületből 4 képviselő jelen
van. Javaslatot tett a napirendre, a képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 4 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.) Nemesbük Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
3.) 2014. évi munkaterv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
4.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester , dr. Prótár Henrietta aljegyző
5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
6.) Vegyes ügyek
Napirend tárgyalása:
1.) Nemesbük Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
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Dr. Simotics Barnabás polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette az Óvoda
költségvetését. Az óvónő bérét az állam lefedezi és egy dajka bérét is majdnem teljesen.
Mivel a köznevelési törvény alapján az alkalmazotti létszám 2 fő óvónő és 1 dajka, ezért
2014. év végéig fel kell venniük egy óvónőt, mert csak ebben az esetben vehetik igénybe az
állami támogatást. Az óvodavezető a nyári szünetet június 30 és július 25. közötti időtartamra
kérte megállapítani.
Az óvoda költségvetésével kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Simotics Barnabás polgármester :Ismertette a közös önkormányzati hivatal
költségvetésének tervezetét.Az önkormányzatnak nem kell az állami támogatás felett
hozzájárulást fizetni, a kirendeltségre jutó összeg fedezni fogja várhatóan a közüzemi
költségek nagy részét is. A végleges költségvetést együttes ülésen februárban fogják
elfogadni.
A hivatal költségvetésével kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Simotics Barnabás polgármester : Ismertette az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
tervezetét.
Győrfiné Lettner Zsuzsanna képviselő: A rendelő festése szükséges lenne ebben az évben,
nem lehet tovább halogatni. A szőlőhegyi biciklis pihenő felújítása mit takar és melyik
emlékműről van szó?
dr. Simotoics Barnabás polgármester: A templom melletti emlékműről van szó. A biciklis
pihenő környékének rendbetételére és grillező kialakítására gondolt, így nem kell a
szőlőhegyi lakosoknak átjönni a művelődési házhoz, ha kisebb baráti összejövetelt tartanak.
Frankovics József alpolgármester: Áldatlan állapotok vannak a temetőben, elviszi a víz a
kidobált koszorúkat.
Győrfiné Lettner Zsuzsanna képviselő: Jó lenne drapériát varratni a ravatalozóhoz, az anyag
nem olcsó, de szívesen megvarrja.
dr. Simotics Barnabás polgármester: A koszorúkhoz konténert hozatnak, a kerítés javítása és a
ravatalozó karbantartása be van tervezve. Jó lenne urnafalat is kialakítani, amennyiben lesz rá
idén keret.
Frankovics József alpolgármester: Kérdése, hogy hol vannak az önkormányzat hulladékgyűjtő
edényei, mert zsákban nem viszi el a hulladékot a szolgáltató.
Győrfiné Lettner Zsuzsanna képviselő: Vannak még edények elzárva.
Frankovics József alpolgármester: A hévízi polgármester kérése a környező falvakhoz, hogy
támogassák azt, hogy Hévízen a labor ne szűnjön meg.
Győrfiné Lettner Zsuzsanna képviselő :Hévízen továbbra is leveszik a vért és Keszthelyre
beküldik elemzésre.
Több hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,
0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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1/2014.(I.30.) sz. KT határozat:
a.)Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2014.
évi költségvetési tervezetét áttekintette ( határozat melléklete ) és az abban foglaltakkal
egyet ért. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésről
szóló rendeletet e határozat alapján készítse elő.
b.) Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemesbüki óvoda létszámkeretét
2014. évre 2 óvónő és 2 dajka létszámban határozza meg. A képviselő-testület az óvodai
szünetet 2014. 06.30.-2014.07.25. közötti időszakra engedélyezi.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

Melléklet az 1/2014.(I .30.) sz. KT határozathoz:

Óvoda
2014. évi költségvetés

Óvodapedagógusok bére

9 495 087

Kiegészítő
Államin felüli kiegészítés
Gyermekétkeztetés támogatás

1 800 000
72 240
2 675 123

Szociális étkezés támogatás
Működési támogatás:
Térítési díj bevétel
Bevétel mindösszesen:

553 600
1 194 667
1 500 000
17 290 717

Kiadás mindösszesen:

22 158 000

Különbség:

4 867 283
Óvoda
2014. évi költségvetés

Óvodapedagógusok bére
Kiegészítő
Államin felüli kiegészítés
Gyermekétkeztetés támogatás

9 495 087
1 800 000
72 240
2 675 123
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Szociális étkezés támogatás
Működési támogatás:

553 600
1 194 667

Térítési díj bevétel
Bevétel mindösszesen:

1 500 000
17 290 717

Kiadás mindösszesen:

22 158 000

Különbség:

4 867 283
8510111 Óvodai nevelés

Személyi juttatások
2 fő óvónő
1,5 dajka
Személyi juttatások összesen

Személyekhez kapcsolódó költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Étkezési hozzájárulás
Munkaruha
Összesen:

6 629 000
2 150 000
8 779 000

150 000
414 000
80 000
644 000

Munkaadói járulék
24%
3%
Járulékok összesen

2 107 000
264 000
2 371 000

Dologi kiadások
Irodai nyomtatvány
Könyv, folyóirat
Telefondíj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Víz és csatornadíj
Karbantartás, kisjavítás
Kisértékű tárgyieszköz
egyéb eszközbeszerzés (karbantartáshoz)
Egyéb üzemeltetési fent. kiadás
Kifizetői adó
Általános forgalmi adó
Dologi kiadások

50 000
100 000
150 000
400 000
100 000
100 000
400 000
100 000
350 000
100 000
66 000
540 000
2 456 000
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szakfeladat Kiadás összesen:

14 250 000

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
Személyi juttatások
114.000x1 + 118000 x 11 hó
Pótlékok
Személyi juttatások összesen
Személyhez kapcsolódó költségtérítés
étkezési hozzájárulás
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen
Munkaadói járulék
Tb járulék
Munkaadói járulék
Járulékok összesen

1 412 000
0
1 412 000

72 000
72 000

339 000
42 000
381 000

Dologi kiadások
Élelmiszer, nyersanyag
kisértékű tárgyi eszköz
egyéb eszköz
Egyéb üzem. Fent. Kiadás
munkaruha
karbantartás kisjavítás
víz és csatornadíj
Villamos energia
Gázenergia
Áfa
Dologi kiadások összesen

1 000 000
100 000
50 000
50 000
20 000
20 000
80 000
40 000
120 000
400 000
1 880 000

Szakfeladat kiadásai összesen

3 775 000

8899212Szociális étkeztetés
Személyi juttatások
114.000x1 + 118000 x 11 hó
Pótlékok
Személyi juttatások összesen
Személyhez kapcsolódó költségtérítés
étkezési hozzájárulás
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen

1 412 000
0
1 412 000

72 000
72 000

Munkaadói járulék
Tb járulék
Munkaadói járulék
Járulékok összesen

339 000
42 000
381 000

Dologi kiadások
Élelmiszer, nyersanyag
kisértékű tárgyi eszköz

700 000
380 000
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egyéb eszköz
Egyéb üzem. Fent. Kiadás
munkaruha
karbantartás kisjavítás
víz és csatornadíj
Villamos energia
Gázenergia
Áfa
Dologi kiadások összesen

50 000
10 000
20 000
30 000
40 000
20 000
100 000
370 000
1 720 000

Szakfeladat kiadásai összesen

3 585 000

562917Munkahelyi étkeztetés
Dologi kiadások
Élelmiszer, nyersanyag
víz és csatornadíj
Villamos energia
Gázenergia
Áfa
Dologi kiadások összesen

200 000
10 000
10 000
30 000
68 000
318 000

Szakfeladat kiadásai összesen

318 000

Közös Önkormányzati hivatal 2014 költségvetés tervezet

Költségvetési bevételek, főösszeg:
Állami támogatás :
Rehab támogatás
Bérkompenzáció
pénzmaradvány
Bevételek összesen:

79 921 000
800 000
2 187 000
541 000
83 449 000

Felosztható dologi meghatározása
Állami támogatás

79 921 000

Összes támogatás:

79 921 000

Személyi+járulék

62 209 010

Belföldi kiküldetés:
Közös Hivatal dologi kiadásai
Téves állami

960 000
720 000
4 580 000

Összes kiadás:

68 469 010

Dologi fedezete:

11 451 990

Dologi fedezet felosztása:
Sármellék központ
Zalavár Kirendeltség
Zalacsány Kirendeltség
Nemesbük Kirendeltség:

Létszám

kerekített dologi
ktg.

arányszám

felosztható dologi ktg.

2 157

0,4331

4 960 229

4 960 000

bérkompenzáció
1 180 000

966

0,1940

2 221 410

2 222 000

425 000

1 105

0,2219

2 541 054

2 541 000

181 000

752

0,1510

1 729 296

1 729 000

401 000

4 980

1,0000

11 451 990

11 452 000

2 187 000
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Lakosságszámok:
Sármellék
Szentgyörgyvár
Zalavár
Zalacsány
Ligetfalva
Nemesbük
Zalaköveskút

1 827
330
966
1 047
58
725
27
4 980

Nemesbük 725 fő

2014. évi költségvetés
2 sz. Melléklet

I.

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
1. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat átv. tám.
22 300 forint/hektár
zöldtelet gazdálkodás
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos felh.
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb önkormányzati támogatás
Összesen:

II. Települési önk. egyes köznevelési feladatai
1. Óvodapedagógus 2 fő bér és járulékok
Óvodapedagógus kisegítő 1 fő
Óvoda müködési támogatás
2. 23 fő x 56 000
3. Óvoda,ped.áll.
Összesen:
III. Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok
Egyes jöv. pótló támogatás összege 80% 90%
hozzájárulás pénzbeni és na. ellátáshoz
gyermekétkeztetési kiegészítő támogatás:
Óvoda 33
Szociális étkeztetés 10 fő
Kistelepülések no. feladatoktámogatása
Összesen:
Állami támogatás összesen
IV. Települési önkorm kulturális feladatok támogatása

14 536 223
7 887 510
3 511 680
100 000
3 037 033
4 000 000
18 536 223

9 495 067
1 800 000
1 194 667
72 240
12 561 974

1 951 832
1 369 523
1 305 600
553 600
725 000
5 905 555
37 003 752
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Település önk. Nyilvános könyvtári ellátás
725 x 1140= 826500

826 500
3 sz. Melléklet

15.

Állami támogatás mindösszesen:

37 830 252

Sajátos működési bevétel
Térítési díjak
Gépjármű adó
Összesen

1 500 000
1 600 000
3 100 000

Saját bevételek
Kommunális adó
Iparűzési adó
Telek adó
Építmény adó
Pótlékok
Saját bevétel összesen

Érték
5 500 000
1 000 000
2 000 000
5 000 000
200 000
13 700 000

Működési célú pénzeszköz átvétele
IKSZT működtetés
Közmunka programra átvett pénz
(2014.04.30.-ig)
Összesen:

Érték
2 226 000
701 884

Felhalmozási bevétel
IKSZT Támogatás

23 978 101
23 978 101

2 927 884

2013. évi módosított pénzmaradvány

1 966 000

Bevételek összesen:

83 502 237

8411261 Önkormányzatok és többcélúkistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Dologi kiadások
Irodai nyomtatvány
Telefondíj
Gázenergia szolgáltatás
Villamosenergia szolgáltatás
Víz és csatornadíj
Egyéb üzemeltetési fent. Kiadás (falunap)
Pénzügyi szolgáltatás tra. Adó
Biztosítási díj
Általános forgalmi adó
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás ÁHT belül
TÖOSZ tagdíj
Gépjármú adó 60%
Belső ellenőrzés
Gyermekjóléti , házi segítségnyújtás hozzájárulás

50 000
20 000
100 000
50 000
35 000
1 100 000
600 000
100 000
555 000
2 610 000

15 000
960 000
10 000
730 000
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Összesen:

1 715 000

Pénzeszköz átadás ÁHT kívül
Hévízi rendőrörs
Faluszépítő Egyesület támogatása
Ifjúsági Egyesület támogatása
Zala Termálvölgye
Összesen:

50 000
150 000
150 000
5 000
355 000
4 455 237
9 135 237

Kötelező tartalék
Kiadás összesen:

960302 Köztemető fenntartása

Dologi kiadások
Villamos energia
Víz és csatornadíj
Egyéb készletbeszerzés (kerítés )
Karbantartás, kisjavítás
Hajtó és kenőanyag
Áfa
Dologi kiadások összesen

20 000
30 000
800 000
500 000
150 000
405 000
1 905 000

Szakfeladat kiadása összesen

1 905 000

5220221 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése

Dologi kiadás
Karbantarás felújítás
Áfa
Dologi kiadás összesen

2 392 000
645 000
3 037 000

Szakfeladat kiadása összesen

3 037 000

813000 Zöldterület kezelés

Személyi juttatások
Alapilletmény 2 fő ( 212000 x1, 219500 x 11 hó)
Étkezési költségtérítés
Személyi juttatások összesen

2 627 000
144 000
2 771 000

Munkaadói járulék
TB járulék 24%
Munkadíj 3%
Járulékok összesen

630 000
79 000
709 000

Dologi kiadások
Hajtó és kenőanyag
Karbantartás kisjavítás ( buszmegálló melletti terület)
Egyéb anyag beszerzés

500 000
800 000
300 000
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Üzemeltetés fent. kiadása
munkaruha
kisértékű tárgyi eszköz
Különféle adók
Áfa
Dologi kiadások összesen

300 000
80 000
200 000
200 000
650 000
3 030 000

Felhalmozási kiadások
emlékmű felújítása
szőlőhegyi biciklispihenő felújítása
Áfa
Felhalmozási kiadások összesen

100000
500000
162000
762000

Szakfeladat kiadása összesen

7272000

841402 Közvilágítás

Dologi kiadások
Villamos energia
Áfa
Dologi kiadások összesen

2 765 000
746 000
3 511 000

Szakfeladat kiadása
összesen

3 511 000

862101 Háziorvosi szolgálat

Dologi kiadások
Telefondíj
villamosenergia
gázenergia
víz és csatornadíj
egyéb készletbeszerzés
orvosi ügyelet
fogorvosi ügyelet
Dologi kiadások összesen

130 000
150 000
250 000
10 000
20 000
917 000
36 000
1 513 000

Szakfeladat kiadása összesen

1 513 000

910502 Közművelődési intézmények működtetése

Személyi juttatások
Alapilletmény 10 hónapra 6 órás foglalkoztatott
Alapilletmény 3 órás foglalkoztatott 12 hónapra
Személyi juttatások összesen
Személyhez kapcsolódó költségtérítés
Étkezés hozzájárulás
Közlekedési költségtérítés
Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen

1 800 000
925 000
2 725 000

100000
100 000
200 000
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Munkaadói járulék
Tb járulék
Munkaadói járulék
Járulékok összesen

654 000
82 000
736 000

Dologi kiadások
Telefondíj
Egyéb készlet
Villamos energia
Egyéb üzem. Fent. Kiadás
Belföldi kiküldetés
Víz és csatornadíj
Gázenergia
Áfa
Dologi kiadások összesen

100 000
200 000
400 000
100 000
10 000
50 000
1 000 000
500 000
2 360 000

Hitelvisszafizetés
Hitelkamat

23 720 000
201 000

Szakfeladat kiadásai összesen

29 942 000

822111 Foglalkoztatást pótló juttatás

Foglalkoztatást pótló juttatás
8 fő 2188800 x 20 %
Szakfeladat kiadása összesen:

437 000
437 000

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
25 család
13 000 000

x 0,1 =

Szakfeladat kiadásai összesen

1 300 000

130 000

130 000

Bursa Hungarica támogatás

Támogatás

400 000

Szakfeladat kiadásai összesen

400 000
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8821221 Önkormányzati segély
Önkormányzati segély

700 000

Szakfeladat kiadásai összesen

700 000

882115 Ápolási díj
2 fő

750 000

Szakfeladat kiadásai összesen

750 000

Bursa Hungarica támogatás

Támogatás

400 000

Szakfeladat kiadásai összesen

400 000

8821221 Önkormányzati segély
Önkormányzati segély

700 000

Szakfeladat kiadásai összesen

700 000

882115 Ápolási díj
2 fő

750 000

Szakfeladat kiadásai összesen

750 000

8822021 Közgyógyellátás

Közgyógyellátás

150 000

Szakfeladat kiadásai összesen

150 000

889942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

kamatmentes lakásépítési kölcsön
Szakfeladat kiadásai összesen

180 000
180 000

381103 Település hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése)
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Dologi kiadások
Egyedülállók 50%-os térítése
Szemétszállítási díj
Áfa
Szakfeladat kiadásai összesen

390 000
105 000
495 000

910221 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Dologi kiadások
telefondíj
villamosenergia
egyéb üzemeltetés
gázenergia
Általános Forgalmi Adó
Dologi kiadások összesen

50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
450 000

Szakfeladat kiadása összesen

450 000

370000 Szennyvíz gyűjtése, szállítása

Dologi kiadások
egyéb üzemeltetés
(vagyonért.)
Áfa
Dologi kiadások összesen
Szakfeladat kiadása
összesen

500 000
135 000
635 000
635 000

8904421 közcélú startmunka

Személyi juttatások
bér 2 fő 01-04- hó
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok
EHO

Szakfeladat kiadása összesen

618 000
618 000

84 000
84 000
702 000

2.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr.Simotics Barnabás polgármester
dr. Simotics Barnabás polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
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Előterjesztés Nemesbük község Önkormányzat 2014 .január 31.-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület !
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: új Áht.) 29.§ (3) bekezdése, a
középtávú tervezés keretein belül kötelezettséget állapít meg a Tisztelt Képviselő-testület részére az
alábbiak szerint:
„(3) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a
jogi személyiségű társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”
Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, hogy az új Áht., a Stabilitási tv., valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30) Kormányrendelet
alapján az önkormányzat költségvetési és
zárszámadási rendelete tartalmaz olyan mellékletet, amely az önkormányzat
hitelképességének vizsgálatát mutatja be. E melléklet alapján hagyhatja jóvá a Tisztelt Képviselő-testület a
rendelet megalkotásakor az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső
határát, amely nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételének 50%-át.
2014.-ben nem lehet figyelembe venni az ügylet számításakor az alábbi bevételeket:
- illetékek bevétel,
- gépjárműadó bevétel,
- kamat bevételek,
- víziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások
beszedéséből származó bevételek, de figyelembe kell venni az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó
bevételt.
A fizetési kötelezettségek megállapításánál változás , hogy az ügylet számításakor nem kell figyelembe
venni:
- a szállítókkal szembeni tartozásokat,
- a kamatfizetési kötelezettségeket,
- a koncessziós díj bevételből megvalósuló felhalmozási kiadást,
valamint a likvid hitel és az Európai Uniós támogatást megelőlegező hitelek törlesztési
esedékességét.
A határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - ez a 353/2011.(XII.30.)
Kormányrendelet - meghatározottak szerinti, az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét.
HATÁROZATI JAVASLAT
………/2014.(I.30.) számú ha t á r o z a t
Nemesbük Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét az 1. számú mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el előterjesztésemet.

Nemesbük, 2014.01.27.
Dr. Simotics Barnabás
Polgármester
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Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2014.(I.30.)sz. KT határozat
Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására a saját bevétel összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékletben bemutatottak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
Melléklet a 2/2014.(I.30.) sz. KT határozathoz
1.sz. melléklet
Ezer forintban!
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN

Sorszám

2014.
1

2

2015.

3

Helyi adók

01

14000

Osztalék, koncessziós díjak

02

3500

Díjak, pótlékok, bírságok

03

0

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog
értékesítése,vagyonhasznosítás bev
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

2016.

4

5

14000

14000

2017.
után

7=(3+4+5+6)

6

7

14000

56000

3500

3500

3500

14000

04
05
06
07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

17500

17500

17500

17500

70000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

8750

8750

8750

8750

35000

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévi fizetési kötelezettség
(11+…..+17)
Felvett,
átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+…..+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír

10
11
12
13

17
18
19
20
21

15

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bev.(09-26)

25
26
27

8750

8750

8750

8750

35000

4.) 2014. évi munkaterv elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
dr. Simotics Barnabás polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismerteti napirendet, a
Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal,0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
3./ 2014. ( I. 30.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014. Évi
munkatervét a mellékletnek megfelelően elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület rendes üléseit a
munkatervben meghatározottak szerint hívja össze.
Határidő : szöveg szerint
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

Melléklet az 3/2014. sz. határozathoz:

Nemesbük község Önkormányzat Képviselőtestületének
2014. évi
MUNKATERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 44. §-a
és 54. §-a (a továbbiakban Mötv.) alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést és évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek.
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról
Szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) rendelkezik a Képviselő-testület működéséről, melynek
értelmében a Képviselő-testület működésének alapja az éves munkaterv és évente 6 ülést kell tartani . A
munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a
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Képviselő-testület elé. Tekintettel arra, hogy a munkaterv elkészítéséhez szükséges információk rendelkezésre
állnak, a munkaterv a mai testületi ülésre elkészült.

A munkaterv főbb tartalmi elemei:
- a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és napirendjei,
- a napirend előterjesztőjének a megnevezése,
- a közmeghallgatás időpontja.

A munkaterv célja:
-meghatározni a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselő
-testület a község fejlődése, gondjainak feltárása érdekében előirányzott,
-biztosítani az önkormányzati hivatal és az önkormányzat intézményei folyamatos
munkavégzését, a beszámolási és tájékoztatási tevékenységet,
-a választópolgárok tájékoztatása a törvényi előírások és az önkormányzat által
fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről
A képviselő-testületi ülések rendje:
A Képviselőtestület soros üléseit minden hónap utolsó csütörtök, délután 17.00 órai
kezdettel tartja.
A Képviselő-testület ülésén szükség szerint:
-a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett
intézkedésekről, fontosabb eseményekről.
-a jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat és hatáskörét érintő jogszabályi
változásokról, új jogszabályokról,
-az önkormányzat bizottsága tájékoztatást ad üléseiken végzett munkájáról,
-a képviselők a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől,
jegyzőtől, a bizottságok elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek,
amelyre az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.
-a végrehajtásért felelősök a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a
a tárgyhónapot követő hónap soros ülésén tájékoztatást adnak,
- a képviselő-testület tájékoztatást kap az önkormányzati hivataltól a pályázati
lehetőségekről,
-a polgármester tájékoztatást ad a folyamatban lévő peres ügyekről
- a polgármester tájékoztatást ad a felújítások, beruházások állásáról
A KÉPVISELŐ – TESTÜLET ÜLÉSEI ÉS NAPIRENDJE
Közmeghallgatás:
Nemesbük Önkormányzat Képviselőtestülete az évi közmeghallgatását december hónapban tartja. A
közmeghallgatás tervezett napirendje: Az önkormányzat 2014. évi munkájáról szóló beszámoló. Az
önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetének vitája. Községünk közbiztonsági helyzete.Közérdekű
bejelentések, javaslatok

2014. január
1./ 2014. évi munkaterv elfogadása
Előadó: polgármester
2./ Költségvetési tervezet megvitatása.
Előadó: polgármester
3./ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvéetlről szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek.
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2014. február
1./ 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Előadó: polgármester
2./ Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határának megállapítása
Előadó: polgármester
3./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
4./ Vagyonnyilatkozatokról tájékoztató
Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke
5./ Vegyes ügyek.

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal 2014. évi
költségvetésének elfogadása.

2014. március
1./ 2014. évi pályázatokról tájékoztató
Előadó: polgármester
2./ Nemesbük Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve.
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek.

2014. április
1./ 2013. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
2./ 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek.

2014. május
1./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése.
Előadó: dr. Prótár Henrietta aljegyző
2./ Vegyes ügyek.

2014. június
1./ Helyi választási bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Prótár Henrietta aljegyző
2./ Vegyes ügyek.

2014. augusztus
l./ Beszámoló az I. félévi költségvetés végrehajtásáról.
Előadó: polgármester
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2./ Vegyes ügyek.

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal 2014. év I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.

2014. szeptember
1./ Csatlakozása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek.

2014. október- Alakuló ülés
1./ Polgármester és képviselők eskütétele
Előadó: HVB elnök
2./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: polgármester
3./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: dr. Prótár Henrietta aljegyző
4./ Polgármester illetményének, alpolgármester és képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: polgármester, Ügyrendi Bizottság elnöke
5./ Vegyes ügyek.

2014. november
1./ A költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról beszámoló.
Előadó: polgármester
2./ A 2015. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: polgármester
3./ 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek.

A Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes ülésén a hivatal 2014. év III.
negyedévi költségvetésének elfogadása és a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása

2014. december
1./ Az önkormányzati munka értékelése.
Előadó: polgármester
2./ A 2015. évi munkaterv megállapítása.
Előadó: polgármester
3./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: kapitányságvezető
4./ 2014. évi adóztatásról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: dr. Prótár Henrietta aljegyző
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5./ Önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester
6./ Lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester
7./ Vegyes ügyek

Az önkormányzat Ügyrendi Bizottságnak munkatervből adódó feladatai:
A napirend tárgya szerint illetékes bizottság előzetesen tárgyalja a képviselő-testület elé
terjesztendő anyagot.
Az önkormányzati hivatal munkatervből adódó feladatai:
Az önkormányzati hivatal a testületi anyagok előkészítésével, a testületi döntések
végrehajtásával és annak ellenőrzésével határidőben biztosítja a munkatervben foglalt
feladatok megvalósítását. A munkatervben meghatározott előterjesztéseket –
azok határidőben történő kézbesítése érdekében – legkésőbb a tervezett képviselő
-testületi ülést megelőző 5.napig kell a polgármesternél leadni
Nemesbük, 2014. január 27.
Dr. Simotics Barnabás
polgármester

4.) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet
megalkotása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester , dr. Prótár Henrietta aljegyző
dr. Simotics Barnabás polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Előterjesztés és előzetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 2013. június
22-én hatályba lépő módosítása következtében a 41.§ (9) bekezdése az önkormányzatok részére kötelező
rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
rendelkezések szabályozását.
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását tehát
magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja és kötelezővé teszi. A Möt. 42.§-a rögzíti a képviselőtestület hatásköréből át nem ruházható hatásköröket. A 2013. június 22-étől hatályba lépett módosítások
értelmében e hatáskörök közül kikerült az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele, ugyanakkor az
Országgyűlés e rendelkezést kiegészítette azzal, hogy a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik
az alapítványi forrás átvétele és átadása. A törvényi rendelkezés értelmében tehát önkormányzati rendeletben
szükséges szabályozni az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvétel szabályait, melynek keretében – az
alapítványi pénzeszköz átadás és átvétel kivételével – a hatáskör a képviselő-testület hatásköréből átruházható.
A Möt. 41.§ (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja
át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.
Az előterjesztett rendelet-tervezet főbb rendelkezései:
• A rendelet kiterjed minden államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásra, illetve átvételre, a
rendeletben meghatározott kivételekkel.
• Pénzeszköz átadásra önkormányzat által kiírt pályázat, vagy egyedi kérelem alapján, vagy az
önkormányzat költségvetésében konkrétan meghatározott szervezet, személy részére történő
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támogatási előirányzat esetében kerülhet sor.
• A Rendelet mellékletében meghatározásra kerül a támogatás iránti kérelem nyomtatvány és
annak kötelezően benyújtandó melléklete (összeférhetetlenségi és átláthatósági nyilatkozat).
• A Rendelet rögzíti az önkormányzati pénzeszköz átadás módját, valamint a támogatottal
kötendő támogatási megállapodás mintáját, melyet az adott támogatásra vonatkozóan – a
képviselő-testület döntése alapján – értelemszerűen kell megkötni, valamint rögzítésre kerül,
hogy a támogatási megállapodás kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehetséges.
• A rendelet meghatározza a támogatás felhasználásának szabályait.
• Előírásra kerül, hogy a Támogatott a támogatás összegének cél szerinti felhasználásáról
köteles elszámolni, a felhasználásról a támogatási megállapodás mellékletét képező
elszámolást be kell nyújtania az önkormányzat felé, melynek elfogadásáról – a szakmai és
pénzügyi igazolást követően – értékhatártól függően - vagy átruházott hatáskörben a
polgármester, vagy a képviselő-testület dönt.
• Az éves beszámolónak részét képezi az adott évi támogatásokról szóló tájékoztatás is.
• Az államháztartáson kívüli forrás átvételre vonatkozó döntés értékhatártól függően vagy a
polgármester, vagy a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve az alapítványtól történő
forrás átvétel, mely minden esetben a képviselő-testület hatásköre. A pénzeszköz átvételre
vonatkozó döntés során meg kell vizsgálni, hogy a pénzeszköz átvétel milyen kötelezettséget
ró az önkormányzatra, és az vállalható-e, az önkormányzat vállalni kívánja-e.
• A rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.
Előzetes hatástanulmány :
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi
tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet-tervezet:
-Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott
támogatások elsősorban a településen tevékenykedő civil szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok számára
pozitív. Az önkormányzati rendelet szabályozza, hogy az érintettek az önkormányzat költségvetéséből milyen
módon, formában kaphatnak pénzbeli támogatást meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal
összefüggő célra. Az államháztartáson kívüli forrás átadása és átvétele önkormányzati rendeletben szabályozott
módon történhet.
- Gazdasági hatása: a pénzeszköz átadás-átvétel a támogatott szerv gazdálkodását, illetve
tevékenységét segíti.
- Költségvetési hatása: az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás, illetve
államháztartáson kívülről érkező pénzeszköz átvétel minden esetben érinti az önkormányzat
költségvetését.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az
adminisztratív terheket tekintve jelentős hatása nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, a rendeletalkotást
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9) bekezdésében előírt
rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat
jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, a törvényességi felügyeletet gyakorló Zala
Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására
való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható,
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet alkotás az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás és átvétel jogi
szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.
Kérem az előterjesztett rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását!
Nemesbük, 2014. január 27.

Dr. Simotics Barnabás
Polgármester

21

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta az
1/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről:
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Nemesbük Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott 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 mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Nemesbük Község
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra,
ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott
pénzeszközökre.
Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai
2.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai
terhére céljelleggel támogatást nyújthat.
(2) Támogatásban részesülhet:
a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában
címzett támogatás került megállapításra,
b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatot nyújtott be,
c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

3.§ (1) Az 1. melléklet szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A
kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított 2. melléklet szerinti, összeférhetetlenségről és
átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.
(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.
(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.
(4) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy
beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben,
időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
(5) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb
forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból
juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.
4.§ (1) Az Önkormányzat a Támogatottal a 3. mellékletben meghatározott tartalom alkalmazásával, írásban
támogatási megállapodást köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a
támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés,
illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási megállapodást
közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.
(2) A támogatási megállapodást a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.
(3) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a
Támogatottnak a támogatási megállapodás mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie
és alá kell írnia.
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(4) A támogatási megállapodás módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-testület dönt.
5.§ (1) Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni:
a) a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy
benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési
késedelemben van,
b) a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.
6.§ A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az
Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.
7.§ (1) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra
fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól kivételt képez, amennyiben a
támogatási megállapodás a képviselő-testület döntése alapján erről kifejezetten rendelkezik.
(2) A Támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok
megvalósításához felhasználni.
(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást
teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján
kifejezetten rendelkezik.
(4) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások nem
teljesíthetők.
(5) Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be,
50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztési nyújtott támogatásból szerezhető be.
(6) A támogatási megállapodás és e rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a
képviselő-testület a Támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által
biztosított támogatási lehetőségekből.
8.§ (1) A támogatás összegének felhasználásáról a Támogatottnak a támogatás kifizetését, vagy a támogatási cél
megvalósulását követő 60 napon belül, vagy a támogatásról szóló döntésben meghatározott elszámolási
határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait
a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) Amennyiben a Támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással
és az önerő összegével kell elszámolnia.
(3) A Támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet
írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a
Polgármester dönt.
9.§ (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a Polgármester ellenőrzi, melynek során
hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.
(2) A Polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról, és igazolja a szakmai megfelelőséget.
(3) A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást az Önkormányzati hivatal részére
továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából. A Jegyző hiánypótlásra szólíthatja fel a Támogatottat.
(4) Az önkormányzati hivatal véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget.
(5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást
a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó támogatási összeg esetén írásban jóváhagyja,
b) 100.000 Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén az elszámolást döntés céljából a
képviselő-testület elé terjeszti.
(6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a Támogatott
felszólítását a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső
összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.
10.§ A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet a
beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.
Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai
11.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az
Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről
a) 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg esetén a Polgármester dönt, kivéve az
alapítvány forrás átvételét,
b) 200.000 Ft-ot meghaladó összeg, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a forrás
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átvételről a képviselő-testület dönt.
(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait
értelemszerűen kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
12.§(1) Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Nemesbük, 2014. január 30.
Dr. Simotics Barnabás
Polgármester

Hetesi Krisztina
jegyző

Kihirdetve: Nemesbük, 2014. január 31.
Hetesi Krisztina
jegyző
A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
dr. Simotics Barnabás polgármester:

Előterjesztés
Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30.-i ülésére
Tárgy: Indokolás és hatásvizsgálat a szociális ellátásokról szóló 5/2007. (IX.10.) önkormányzati rendelet
módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyert 25 m3 mennyiségben 2013. évben, az ellátásra való
jogosultságot a rendeletében szabályozta, mely szerint az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum összegét, egyedülélő esetén 150%-át. 15 kérelem érkezett be, azonban az alacsony
jövedelemhatár miatt a kérelmek 90%-át el kellene utasítani, ezért javasolom a jogosult sági határ emelését
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-rat, egyedül élő esetén annak 350 %-ra.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.

Hatásvizsgálat:
1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Társadalmi hatása: A változás a módosítás hatályba lépését követően benyújtott kérelmek vonatkozásában
érintené közvetlenül a lakosságot. Az ellátások összege, jogosultsági feltételek nem változnak.
1.2. A módosításnak gazdasági hatása: A tervezet költségvetési hatása közvetlen összefüggésbe hozható a
gazdasági hatással.
1.3. A rendelet módosításának költségvetési kihatása: nincs
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2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei:
A környezeti és egészségügyi következmény jelen módosítással és rendeletalkotással érintett tárgyban nem
realizálható.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az Szt.-ben lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége van. A módosítás
törvényességi szempontból kötelező jellegű, elmaradása törvényességi-felügyeleti eljárást von maga után .
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, rendelettervezetemet elfogadni szíveskedjenek!

Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással megalkotta a
2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletet
A szociális ellátásokról
szóló 5/2007.( IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról:

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról
szóló 5/2007.( IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
módosított 1993. évi III. törvény 43/B (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 5/2007.( IX.10.)
önkormányzati rendelete ( továbbiakban:R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A R. 40.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
40.§ (1) A Képviselő-testület kérelemre szociális célú tűzifa támogatást
biztosíthat annak a szociálisan
rászoruló személy részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 350 %-át.
2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(3) E rendelet 2014. február 3. napján hatályát veszti
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Nemesbük, 2014. január 30.

dr. Simotics Barnabás

Hetesi Krisztina
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polgármester

jegyző

Kihirdetve:
Nemebük, 2014. január 31.

Hetesi Krisztina
jegyző

6.) Vegyes ügyek
a./ Ingatlan térítésmentes átvétele
Dr. Simotics Barnabás polgármester : Ismertette Szekeres Endre ( Győr, Újtó u. 26.) és
Szekeres Zita ( 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 47/b.)nyilatkozatát, melyben a tulajdonukat
levő Nemesbük, 925 hrsz.-ú ( beépítetlen terület) 4017 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát
térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kívánják adni. Javasolja, hogy a felajánlást
fogadják el.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
4/2014.(I.30.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete Szekeres Endre ( Győr, Újtó u. 26.) ½
arányban és Szekeres Zita ( 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 47/b.)1/2 arányban
tulajdonában levő Nemesbük, 925. hrsz.-ú ( beépítetlen terület) 4017 m2 nagyságú
ingatlant térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába átveszi. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására és vállalja
jogügylettel kapcsolatos valamennyi költséget.
Határidő: 2014.03.31.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
b./ Lakossági csatornadíj támogatás benyújtása

Dr. Simotics Barnabás polgármester : Ismerteti a DRV Zrt. 2014. évi lakossági víz és
csatornadíj támogatással kapcsolatos megkeresését és a támogatás benyújtását javasolja.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
5./2014.(I.30.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági víz és csatornaszolgáltatás
meghatározott díjtétel feletti támogatásának feltételeit megismerte, egyetért a
támogatási igény benyújtásával, az abban meghatározott fajlagos költség ráfordítási
adatait a támogatási igény szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat támogatási
igényének a Magyar Államkincstáron keresztül a vízgazdálkodásért felelős miniszterhez
történő benyújtásra.
Határidő: 2014. február 14.
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Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
c./Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése” elnevezésű pályázat
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának tárgyalása
dr. Simotics Barnabás polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Tárgy és tényállás ismertetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban, NYDOP3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község
Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék
Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott nyertes pályázat Támogatási Szerződése
2013. június 14-én hatályba lépett.

Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A § (1) bekezdésére
hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság 2013. december 13-án jóváhagyta, így
a projekt elszámolható költsége 29 453 022,- Ft-tal emelkedett, melynek értelmében:
elszámolható költségek:
225 806 501,támogatás:
225 806 501,A támogatási összeg utólagos emelése miatt a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi
megállapodás 3.3. és 3.4. pontjainak módosítása szükséges:
Hévíz költségvetése esetén 187 685 084,- Ft helyett 217 138 106,- Ft
A Konzorciumi megállapodás 2. sz. módosítása az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:
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Engedélyes tervek készítése
Kiviteli tervek készítése
Közbeszerzés
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN
Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új;
Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1 db;
Sármellék 2 db)
Fogadóépület
Előtető
T-1. j. út
T-2. j. út
T-3. j. út
Térfigyelő rendszer + wifi
Kültéri utastájékoztató
Beltéri utastájékoztató
ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN
Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 1-1 db
"B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C")
Könyvvizsgálat
Műszaki ellenőr
SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

Támogatás
összesen
Hévíz támogatás
4 015 522
4 015 522
7 009 069
6 145 469
758 209
758 209
11 782 800
10 919 200

0
143 933
0
143 933

Cserszegtomaj
támogatás
0
287 867
0
287 867

95 434 972
31 470 364
0
0
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
0
201 813 301

1 061 225
0
0
0
0
0
0
0
0
1 061 225

731 037
508 000
3 562 488

716 117
508 000
3 181 488

4 801 525
225 806 501

4 405 605
217 138 106

Összesen
5 670 550
11 747 500
880 925
18 298 975

Önerő
1 655 028
4 738 431
122 716
6 516 175

102 843 847
31 470 364
17 301 210
45 593 400
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
1 000 000
273 116 786

0
0
17 301 210
45 593 400
0
0
0
0
1 000 000
63 894 610

102 843 847
31 470 364
0
0
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
0
209 222 176

731 037
508 000
4 762 500

0
0
1 200 012

6 001 537
297 417 298

1 200 012
71 610 797

Alsópáhok
támogatás

Nemesbük
támogatás

Sármellék
támogatás

0
143 933
0
143 933

0
287 867
0
287 867

3 472 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3 472 000

804 150
0
0
0
0
0
0
0
0
804 150

2 071 500
0
0
0
0
0
0
0
0
2 071 500

3 730
0
63 500

3 730
0
127 000

3 730
0
63 500

3 730
0
127 000

67 230
1 272 388

130 730
3 890 597

67 230
1 015 313

130 730
2 490 097

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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1.

2.

II.
Határozati javaslat
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte, azt
elfogadja.
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számú
pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési
megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt
megvalósítására 2. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert
felhatalmazza.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő:
azonnali

3.

A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá elrendeli a
Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.
Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő:
azonnali

Hozzászólás nem hangzott el, dr. Simotics Barnabás polgármester a konzorciumi
megállapodás módosításának elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
6/2014.(I.30.) sz. KT határozat
a)Nemesbük község Önkormányzat
foglaltakat megismerte, azt elfogadja.

Képviselő-testülete

az

előterjesztésben

b)Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-20130007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi
közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását – az
előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt megvalósítására
2. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

Határidő:

azonnali

c)A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá
elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

Határidő:

azonnali

Melléklet a 6/2014.(I.30.) sz. határozathoz:
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
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Támogatásban részesített projekt megvalósítására
Egységes szerkezetbe foglalt 2. sz. módosítás
1. Preambulum

A Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata,
Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban
Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Közösségi
Közlekedés fejlesztése tárgyú pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált
pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Nyugat-dunántúli
Operatív Program Irányító Hatósága a 2013. május 2-án kelt, K-2013-NYDOP-3.2.1/B-12-0056590/169
iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.
A projekt címe: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése (továbbiakban Projekt), melynek
megvalósítására a Támogató nevében eljáró Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a
Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a
továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Hévíz Város Önkormányzata
Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734378
Adószám: 15734374-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó Terézia közgazdasági
osztályvezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432429-10180000
Alsópáhok Község Önkormányzata
Postacím: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.
Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734400
Adószám: 15734408-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Czigány Sándor polgármester, Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432450-00000000
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Postacím: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
Székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734411
Adószám: 15734415-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432467-00000000
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Nemesbük Község Önkormányzata
Postacím: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.
Székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 435833
Adószám: 15435831-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Simotics Barnabás polgármester, dr. Prótár Henrietta jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 74500114-11032838-00000000
Sármellék Község Önkormányzata
Postacím: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 432524
Adószám: 15432522-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Sármelléki Kirendeltsége
Számlaszám: 74500262-11027418-00000000
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2013. február 25-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás
pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Hévíz Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium
vezetőjéve (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése
érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra
nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a
Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak
megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.
törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és
annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja.
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a
nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet
jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési
kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A
Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel
megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél
által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.
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3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve
a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt
megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről,
amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre
vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a
változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a
Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy
a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt
cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

Feladat

1.

Hévíz
Város
Önkormányzata

2.

Alsópáhok Község
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük Község
Önkormányzata
Sármellék Község
Önkormányzata

A
projekt
megvalósítása,
gesztori
feladatainak
megvalósítása: a Tagok nevében
eljárva Támogatási szerződést,
annak
módosításainak
előkészítése,
projekt
előrehaladási
jelentéseket,
kifizetési kérelmek elkészítése,
beszerzési,
közbeszerzési
eljárások lefolytatása
A projekt megvalósítása, partner
feladatainak megvalósítása
A projekt megvalósítása, partner
feladatainak megvalósítása

3.

4.
5.

A projekt megvalósítása, partner
feladatainak megvalósítása
A projekt megvalósítása, partner
feladatainak megvalósítása

A
feladatra
jutó
elszámolható költség
összege
217 138 106,- Ft

A
feladatra
jutó
támogatás összege

1 272 388,- Ft

1 272 388,- Ft

3 890 597,- Ft

3 890 597,- Ft

1 015 313,- Ft

1 015 313,- Ft

2 490 097,- Ft

2 490 097,- Ft

217 138 106,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza.

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve
Hévíz Város Önkormányzata
Alsópáhok Község Önkormányzata
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
Nemesbük Község Önkormányzata
Sármellék Község Önkormányzata

Elszámolható költség
217 138 106,- Ft
1 272 388,- Ft
3 890 597,- Ft
1 015 313,- Ft
2 490 097,- Ft

Támogatási összeg
217 138 106,- Ft
1 272 388,- Ft
3 890 597,- Ft
1 015 313,- Ft
2 490 097,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a
Projekt elszámolható költségének 0 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:
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Tag neve

1.
2.
3.
4.
5.

önrész formája

Hévíz Város Önkormányzata
Alsópáhok
Község
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük
Község
Önkormányzata
Sármellék
Község
Önkormányzata

önrész
összege

nem releváns
nem releváns

0,- Ft
0,- Ft

részesedése a projekt
elszámolható költségéhez
képest (%)
0,- Ft
0,- Ft

nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró beszámolót és projekt
fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze,
és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban
elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére
történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére,
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső, Közreműködő Szervezet által
jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető 2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni, illetve erről a következő
kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló dokumentumokat.1
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak
adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt
esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó
támogatás folyósítását felfüggeszti.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása esetén a
teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül2.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés
megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott
szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet
részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a
Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési
felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét
bármely Taggal szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják:

1.
2.
3.
4.
1
2
3

Tag neve
Hévíz
Önkormányzata
Alsópáhok
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Önkormányzata
Nemesbük

Biztosíték formája3
Város Biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Biztosíték értéke
Nem releváns

Község Biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Nem releváns

Község Biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Nem releváns

Község Biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Nem releváns

Projektszintű költségvetés esetén.
Projektszintű költségvetés esetén.
A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
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5.

Önkormányzata
Sármellék
Önkormányzata

Község Biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki
azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek
elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető
tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a
támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a
konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek
ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen
Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető
a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a
Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni,
amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a
Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek
felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen
lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag
köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az
eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik4.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok
és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra5:
- a projekt során megvalósuló épületek, építmények, dolgok a megvalósítás helye szerint illetékes Tag
tulajdonába kerülnek át a beruházás aktiválásakor,
- a Tag tulajdonába kerülő dolog fenntartása, a projekt fenntartási időben a Tag kötelezettsége,
- a Tagok a projekt során közös tulajdont nem hoznak létre,
- a Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt során megvalósított elemek szükséges köre, a személyszállítási
közszolgáltatást végző számára a személyszállítási közszolgáltatás ellátásának céljára, külön megállapodás
szerinti feltételekkel átadásra kerülhet,
- a Tagok kijelentik, hogy a tulajdonukban levő ingatlanokon felépített műtárgyak és létesítmények fenntartási
költségeit vállalják. Kijelentik továbbá, hogy a támogatással érintett beruházás fenntartási időszaka alatt a
működtetési és fenntartási költségeit költségvetésükben elkülönítik.
4

A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.

5

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki,
ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a
Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el,
melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a
projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született
írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás
és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem
tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet,
amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán
felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás
keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül
visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a
kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a támogatási szerződésben
meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig
megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha
ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a
Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a
támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást
a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban
foglalt feltételekkel a Támogató részére.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő
Szervezettől.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát.
Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá,
illetve egyre csökken.
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9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a
Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási
szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő
Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a
Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A
Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával
értesíti a Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát
kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai6
10.1. A Tagok a projekt során szükséges döntéseket a következőképpen hozzák meg:
- azon döntések, amelyek nem érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és nem vonnak maguk után többlet
fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg, a
Tagok utólagos - 3 napon belüli - tájékoztatási kötelezettségével,
- azon döntések, amelyek érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és vonnak maguk után többlet fizetési
kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a döntéseket a Konzorciumvezető és az érintett tag hozza
meg,
- a Tagok vállalják, hogy a projekt során szükséges döntéseket annak jelzését követően soron kívül, legfeljebb 3
munkanapon belül meghozzák, ezen kötelezettségét felszólításra ismételten megszegő tag a projektből kizárható,
- a projekt során szükséges döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg.
10.2. A Tagok megadják a Konzorciumvezető számára a projekt kapcsolattartási célját szolgáló elektronikus
címüket. A Tagok a kapcsolatot egymással a megadott elektronikus úton tartják.
10.3. A Tagok a projekt során szükséges közbeszerzések, továbbá beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
feladatokra Konzorciumvezetőt hatalmazzák fel.
A Tagok a Konzorciumvezető Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát megismerték, és tudomásul veszik, hogy a
projekt során a beszerzési, közbeszerzési eljárásokat ezen szabályzat alapján folytatja le és hozza meg döntését.
A Konzorciumvezető a közbeszerzési, beszerzési ajánlattételi kiírás tervezetét és a választott eljárás rendet
köteles egyeztetésre megküldeni a Tagoknak, akik arra 3 munkanapon belül tehetnek észrevételt.
A Konzorciumvezető a közbeszerzési, vagy beszerzési döntés meghozatal előtt köteles tájékoztatni a tagokat,
akik arra 1 munkanapon belül tehetnek észrevételt.
Az észrevétel a Konzorciumvezetőt nem köti, kivéve, ha az jogszabálysértést jelez.
A közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás alapján a vonatkozó szerződést a Konzorciumvezető köti meg,
módosítja, mondja fel, szűnteti meg.
10.4. A Tagok meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósítása érdekében a közlekedési
rendeltetési területek vonatkozásában eljárjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő előtt a szükséges vagyonkezelői
nyilatkozatok, hozzájárulások megszerzése tárgyában.
10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a projekt kivitelezési költsége
meghaladja a projekt pályázati költségvetését, annak többlet költségét a Konzorciumvezető viseli.
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A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai,
a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb.
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának
napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát
megküldi a Közreműködő Szervezet részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag
képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők
kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Keszthelyi Járásbíróság, illetve értékhatártól
függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal
mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.......................
Papp Gábor polgármester
Bediné Makra Anikó Terézia
közgazdasági osztályvezető
Hévíz Város Önkormányzata

.......................
Czigány Sándor polgármester
Ferenczi Gáborné pénzügyi vezető
Alsópáhok Község Önkormányzata

.......................
Bartha Gábor polgármester
Berta Sándorné jegyző
Cserszegtomaj Község
Önkormányzata

P.H.
P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.............................................
Dr. Simotics Barnabás polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző
Nemesbük Község Önkormányzata

..............................................
Horváth Tibor polgármester
Sármellék Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:
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……………………………

……………………………

d./ Gyermekjóléti feladatok ellátása
dr. Prótár Henrietta aljegyző: A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról
Sármellék polgármestere egyeztetett Zalaszentgrót városával, ahol mégsem fogadják ezt a
három önkormányzatot. Mivel a működési engedélyeket módosítani kell, ezért előre láthatóan
május 1. napjától tudják a feladatellátást a Keszthely és környéke kistérségi társulással
megoldani, ezért Sármellék Önkormányzat gesztorként 2013. december hónapban működési
engedélyt kért a gyermekjóléti feladat ellátására. Erre az átmeneti időszakra 38100 Ft/hó
hozzájárulást kellene az önkormányzatnak fizetni. Ismerteti a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
7/2014.(I.30.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás
vonatkozásában 2014.január 1-2014. április 30. közötti időtartamra feladatellátási
szerződést kíván kötni Sármellék község Önkormányzatával 38100 Ft/hó díj ellenében.
b.) A képviselő-testület 2014.május 1. napjától
-a házi segítségnyújtás és a családsegítő és gyermekjóléti feladatok vonatkozásában a
feladatellátási szerződést / társulási megállapodást kíván kötni a Keszthely és környéke
Kistérségi Társulással.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre .
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
e./ Rendezési terv módosítás kezdeményezése
dr. Prótár Henrietta aljegyző: Ismertette Kapcsándi Judit és Pokorádi Sándor rendezési terv
módosítás iránti kérelmét, melyet több, a módosítással érintett tulajdonos1123/2,1123/3,1112,1113/1,1113/2,1114,1124 hrsz- is aláírt.
dr. Simotics Barnabás polgármester: A jogszabályi változás miatt nem lehet ezen a részen
gazdasági épületet építeni, mert kertvárosias övezetbe tartozik. A község nagy része a
hagyományos falusi lakóterületbe tartozik, elméletileg támogatható a kérelem, viszont a terv
módosítás költségeit kérelmezőknek kell viselni. Javasolja, hogy keressék meg a Város és
Ház Bt-t ajánlattételre a tervmódosítással kapcsolatban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
8/2014.(I.30.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kapcsándi Judit Petra és
Pokorádi Sándor (Keszthely, Hévízi u. 32.) településrendezési terv módosítás
kezdeményezését a 1123/2,1123/3,1112,1113/1,1113/2,1114,1124 hrsz-ú ingatlanok
„Újonnan kialakuló kertvárosias lakóterület” övezetből „Hagyományos Falusias
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lakóterület” övezetre történő besorolásával kapcsolatban. A képviselő-testület a
rendezési terv módosítással kapcsolatos valamennyi felmerülő költséget kérelmezőkre
hárítja. A képviselő-testület megkeresi ajánlattételre a Város és Ház Bt.-t a rendezési
terv módosítás teljes körű lebonyolításával kapcsolatosan.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó feladatokat
hajtsa végre.
Határidő: 2014.03.31.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester
Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 15 óra 50 perckor berekesztette és a
képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
k.m.f.
dr. Simotics Barnabás
polgármester

dr. Prótár Henrietta
aljegyző
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