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Ügyszám: 3267-2/2013.

JEGYZŐKÖNYV

felvéve Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Óbarok Község Önkormányzata
(2063 Óbarok, Iskola u. 3.) Tanácstermében, 2013. április 25–én (csütörtök), 17 óra 30 perc
kezdettel megtartott rendes, nyílt Képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak:
Borbíró Mihály polgármester
Boros Ferenc alpolgármester
Gyurits Tamás képviselő
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő
Komlós Tamás képviselő
Tanácskozási joggal:
dr. Majoros Ildikó jegyző
Vendégek: 4 fő
Borbíró Mihály polgármester:
Üdvözlöm Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megjelent képviselőit, és az
ülésen résztvevő vendégeket. A Képviselő-testületi ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy
az ülés az SZMSZ előírásainak megfelelően került összehívásra.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselőtestületéből 5 fő képviselő megjelent, megállapítom, hogy az ülés minősített többséget igénylő
határozathozatalra határozatképes.
Mielőtt a napirendek elfogadása történne a 4. napirendi pontnál kérem javítani az évszámot,
mert a 2013-as közbeszerzési tervet kell elfogadnia a testületnek.
Kérem továbbá felvenni a meghirdetett napirendek közé 9. napirendnek: Döntés a BM által kiírt
pályázatokon való részvételről, 10. napirendnek: Határozathozatal a rezsicsökkentés
támogatásáról, 11. napirendnek Felcsút település rendezési terv módosításának jóváhagyása.
Napirenden kívül: A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről.
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat van-e egyéb javaslat, vagy észrevétel a napirendi
pontokkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs több javaslat, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiegészítéssekkel
az ülés napirendi pontjait szíveskedjenek elfogadni:
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2013. április 25-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Napirendi pontok:

1.
2.
3.
4.
5.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
A 2014. évi költségvetési koncepció
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési terve
A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés megtárgyalása
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

A rendezési terv digitális
feldolgozása
A játszótéri eszközök felülvizsgálata
A Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása
Döntés a BM által kiírt pályázatokon való részvételről
Határozathozatal a rezsicsökkentés támogatásáról
Felcsút település rendezési terv módosításának jóváhagyása

Napirenden kívül:
A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy kézfeltartással szavazzon a határozatról.
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2013. április 25-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
2. Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
3. A 2014. évi költségvetési koncepció
4. Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi közbeszerzési
terve
5. A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés megtárgyalása
6. A rendezési terv digitális feldolgozása
7. A játszótéri eszközök felülvizsgálata
8. A Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása
9. Döntés a BM által kiírt pályázatokon való részvételről
10. Határozathozatal a rezsicsökkentés támogatásáról
11. Felcsút település rendezési terv módosításának jóváhagyása
Napirenden kívül:
A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Borbíró Mihály polgármester:
Most megkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.
1. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltakat, figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra – módosíthatja bevételi és
kiadási előirányzatonként.
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„34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott
kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. §
(3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.”
Az önkormányzat által elfogadott 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatait befolyásoló, év
közben hozott képviselő-testületi döntések születtek. 2012. évben egyetlen egy alkalommal sem
került sor a költségvetési rendelet módosításra, ezért a zárszámadási rendelet elfogadása előtt
szükséges a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása.
Az előirányzat módosítások összefoglalása:
Jogcím
Összeg

Indok

BEVÉTELI előirányzat módosítás
Költségvetési támogatás

+6 222 eFt

Irányító szervtől kapott
támogatás
Támogatásértékű működési
bevétel
BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

+67 eFt
+150 eFt

Adatszolgáltatás (normatíva + segély
visszaigénylés) alapján
Óvoda kiadásainak önkormányzati
finanszírozása
Óvoda Német Nemzetiségi
Önkormányzat általi támogatása

+6 439 eFt
KIADÁSI előirányzat módosítás

Személyi jellegű kiadás

+1 626 eFt

Munkaadót terhelő járulék

+405 eFt

Dologi és egyéb folyó
kiadás

+91 eFt

Szociális juttatások és
ellátottak pénzbeli juttatása

+ 4 317

Bérkompenzáció, a 114/2012. (IX.27.)
önkormányzati határozat és a
83/2012. (VI.14.) önkormányzati
határozat
A személyi jellegű juttatásoknál
részletezett módosítások járulék
vonzata
14/2012. (II.1.), 21/2012. (II.1.),
27/2012. (II.28.), 49/2012. (IV.12.),
66/2012. (V.24.) önkormányzati
határozatok valamint a 39/2012
(IV.13.) önkormányzati határozat
miatti előirányzat módosítás alapján
A szociális segélyek MÁK által
visszaigazolt előirányzat módosítása
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Támogatásértékű működési
kiadás
Lebonyolítási célú kiadás

+ 328 eFt

Irányító szerv alá tartozó
ktgv-i szervnek folyósított
támogatás
Fejlesztési kiadások

+ 67 eFt

+ 2 200 eFt

Általános tartalék

-3 139 eFt

Előző évi pénzmaradvány
átadása

+424 eFt

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN

+6 439 eFt

+ 120 eFt

2011. évi körjegyzőségi működési
támogatás
Nagyegyházi Búzavirág
Nyugdíjasklub támogatása (67/2012.
(V.24.) önkormányzati határozat)
Óvoda kiadásainak önkormányzati
finanszírozása
28/2012. (II.28.) (fűkasza) és 29/2012.
(II.28.) (konténer) önkormányzati
határozatok
A tartalék keret terhére hozott
önkormányzati határozatok és a
takarékos gazdálkodás egyenlege
alapján
A nemzetiségi önkormányzatok
önálló pénzforgalmi számláinak
megnyitása után az önkormányzati
alszámlákon lévő pénzeszközök
átadása

Az 1. táblázat összefoglaló táblázat, melyből kitűnik, hogy 97,8%-ban teljesítve a bevétel, a
kiadások pedig 68%-val teljesült.
A 8. tábla az adók táblázata.
Helyiadók: 2,2M Ft érkezett be az építményadóra, ez kevés, ezért itt intézkedéseket kell tenni.
Az adófizetési hajlandóság alacsony, ezért ki kell szélesíteni az adózók táborát.
A telekadó: jó, az iparűzési adó: 109 %-os teljesítésű, az idegenforgalmi adó: 2%-os teljesítésű. A
kommunális adó már megszűnt, a befizetések az elmaradásokból származnak. A gépjárműadó
területén 66%-os teljesülés történt, 6,3 M Ft összeget fizettek be. Az idegenforgalmi adó nem
mérvadó.
Itt számolok be az idei helyi adó bevételek alakulásáról is:
A tervezett telekadó 592e Ft-ból jelenleg 229e Ft jött be időarányosan. Nem jelentős az eltérés.
Építményadóból már 928e Ft-ot fizettek be. A tervezett iparűzési adó 10,9 M Ft-ból 5100e Ft jött
be eddig, ez azért olyan szép szám, mert december 31-ig feltöltési kötelezettsége van a
vállalkozónak. Kommunális adó már nincs, csak legfeljebb a tavalyról elmaradások kerülnek
befizetésre. Gépjármű adó: 3,8 M Ft-ból 1,9 M Ft teljesült. Az idén 60%-át az adónak elviszi az
állam, ha korábbi kintlévőséget most fizetnek be, annak is.
Az adatokból kiderül, hogy a bevételek terv szerint alakultak. A költségvetés megalapozott.
Ezért azt fogom javasolni a májusi testületi ülésre, hogy az óvodai dolgozók és a falugondok
részére 2013 első félévre az étkezési jegyet kapják meg.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.
(II.2.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
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Társadalmi hatás

Gazdasági hatás
Költségvetési hatás

Környezeti következmények
Egészségi következmények
Adminisztrációs terhek

A rendelet megalkotásának
szükségessége

Az alaprendelet szabályozza az önkormányzat bevételeit és
kiadásait. A módosító rendelet az évközben keletkezett,
előre nem tervezett kiadások, és az előre nem tervezett
bevétek
miatti
eltérésekkel
módosított
számokat
tartalmazza. Ezzel az önkormányzati költségvetés teljessé,
és átláthatóvá válik mindenki számára.
Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, hogy annak
pénzügyi alapjait teremti meg.
Költségvetési hatása nagy, éppen az előre meghatározott
költségvetést módosítja. A hatás azonban a múltban
keletkezett, és annak a leképezése történik a rendelet
módosításával.
Nincs.
Nincs.
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre
kis mértékben van csak hatása, ezeket a feladatokat
korában is ellátta az önkormányzat hivatala.
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a írja elő a
megalkotásra irányuló kötelezettséget.

A jogalkotás elmaradásának
várható következményei

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az
előterjesztéshez csatolt rendelettervezet alapján szíveskedjenek elfogadni.
Javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II.2.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló /2013. (
) önkormányzati
rendeletét.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. ( ) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a
alapján a következőket rendeli el.
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1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
112 250 eFt,
b) kiadási főösszegét
112 250 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+24 790 eFt
d) pénzmaradványát
+21 674 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait az
alábbi összegben állapítja meg:
a)
személyi juttatások
19 415 eFt,
b)
munkaadókat terhelő járulékok
5 510 eFt,
c)
dologi kiadások
16 693 eFt,
d)
ellátottak pénzbeli juttatásai
1 000 eFt,
e)
egyéb működési célú kiadások
67 168 eFt.
(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

2 464 eFt,
0 eFt,
0 eFt”

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
előirányzatai közötti megoszlást a rendelet 6. melléklet szerint határozza meg.”
4. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A 4. § által meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket az 1/A-1/B. melléklet tartalmazza.”
5. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg
kiemelt irányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint határozza meg.
6. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások
önállóan működő költségvetési szerv szerinti megoszlását az 1/A-1/B. és a 6. melléklet
szerinti összegben állapítja meg.”
7. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként és
feladatonként, a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”
8. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4. melléklet
tartalmazza.”
9. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata általános tartalékát 24 790 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevételek pótlására szolgál.”
10. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
12. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e kérdés vagy észrevétel?
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Óbarok Község
Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012. (II.2.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2013. (IV.26.) önkormányzati
rendeletét.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 89. és 91. § (1) és (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 44/A. §-a alapján a következőket rendeli el.
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét
112 250 eFt,
b) kiadási főösszegét
112 250 eFt,
c) hiányát/tartalékát
+24 790 eFt
d) pénzmaradványát
+21 674 eFt
összegben állapítja meg.
(2) A működési költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatait
az alábbi összegben állapítja meg:
a) személyi juttatások
19 415 eFt,
b) munkaadókat terhelő járulékok
5 510 eFt,
c) dologi kiadások
16 693 eFt,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
e) egyéb működési célú kiadások

1 000 eFt,
67 168 eFt.

(3) A felhalmozási költségvetésen belül az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási
előirányzatait az alábbi összegben állapítja meg:
a) beruházások
b) felújítások
c) egyéb felhalmozási célú kiadások

2 464 eFt,
0 eFt,
0 eFt”

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.”
3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület a helyi önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi
előirányzatai közötti megoszlást a rendelet 6. melléklet szerint határozza meg.”
4. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A 4. § által meghatározott bevételek közül az intézményi tevékenységi és működési
bevételeket az 1/A-1/B. melléklet tartalmazza.”
5. § A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg
kiemelt irányzatonkénti megbontását az 1. melléklet szerint határozza meg.
6. § A R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület a 9. §-ban megállapított működési és felhalmozási célú kiadások
önállóan működő költségvetési szerv szerinti megoszlását az 1/A-1/B. és a 6. melléklet
szerinti összegben állapítja meg.”
7. § A R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„11. § A Képviselő-testület a felhalmozási (beruházás,
felújítás)
célonként és feladatonként, a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”

előirányzatokat

8. § A R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását - önkormányzati szinten - a 4.
melléklet tartalmazza.”
9. § A R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) A Képviselő-testület Óbarok Község Önkormányzata általános tartalékát 24 790 eFt
összegben határozza meg. Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevételek pótlására szolgál.”
10. § A R. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
11. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
12. § A R. 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

2. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2012. évi zárszámadása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:
„91. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a
költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A
képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
(3) A nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, és a jogi személyiségű társulás
zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal,
hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület
hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a társulási tanács gyakorolja,
a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve a
társulási tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi
önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője, illetve a
többcélú kistérségi társulás, jogi személyiségű társulás beszámolási feladatainak ellátásáért a 27.
§ (4) és (5) bekezdése szerint felelős szervezet vezetője látja el.
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Az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet szerint:
„10. § (7) A helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves
költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április
30-áig a képviselő-testület elé terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített
éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év június 30-áig kell közzétenni és egyidejűleg
az Állami Számvevőszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni.
A fentiek alapján Óbarok Község Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását az alábbiaknak
megfelelően terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
HATÁSVIZSGÁLAT
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján
a szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet
Óbarok
Község
Önkormányzata
Képviselőmegnevezése
testületének /2013. (
) rendelete az önkormányzat
2012. évi zárszámadásáról
A rendelet tartalmazza a 2012. évi költségvetés
zárszámadását, az önkormányzat teljesített bevételeit és
kiadásait. A rendelet megalkotásával történik meg a 2012.
pénzügyi év lezárása.
Gazdasági hatás
Az önkormányzat gazdálkodására úgy hat, hogy egy év
pénzügyi gazdálkodását zárja le.
Költségvetési hatás
Költségvetési hatása a múltban keletkezett, a 2012. évben
történek lezárása a rendelet megalkotása.
Környezeti következmények
Nincs.
Egészségi következmények
Nincs.
Adminisztrációs terhek
A szabályozás végrehajtásának az adminisztrációs
terhekre kis mértékben van csak hatása, ezeket a
feladatokat korában is ellátta az önkormányzat hivatala.
A rendelet megalkotásának
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
szükségessége
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. § (1) és (2) bekezdése írja elő a megalkotásra
irányuló kötelezettséget.
A jogalkotás elmaradásának
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.
várható következményei
Mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló
Kormányhivatal eljárást kezdeményezhet.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek
Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek
Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltelek
Rendelkezésre állnak
Társadalmi hatás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Óbarok Község Önkormányzatának a 2012. év
költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét megalkotni szíveskedjék.
Javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló /2013. (
) önkormányzati rendeletet.
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Óbarok Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
/2013.( ) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) és
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 88. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 157. § b. pontja, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a
alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Óbarok Község Önkormányzatára, valamint költségvetési
intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 112 250 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 112 250 e Ft-ban,
c) hiányát/tartalékát +24 790 e Ft-ban,
d) pénzmaradványát 21 674 e Ft-ban
hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásokkénti bontását
az 1. – 1/B. mellékletek tartalmazzák.
4. § A fejlesztési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A bevételek és kiadások 2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4.
melléklet tartalmazza.
7. § A 2012. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7.
melléklet tartalmazza.
10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2012-ben a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
12. § A költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadásokat a rendelet 11.
melléklete tartalmazza.
13. § Az Európai Unios forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a
13. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 13. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat hitelképességének felső határának alakulását a 16. melléklet mutatja

12
be.
16. § Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet mutatja be.
18. § Az önkormányzat vagyonkimuatását a 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
20. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.2.)
önkormányzati rendelet.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
Megállapítom, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést
nem kívántak feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi döntést hozza:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja a 2012. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról szóló 5 /2013. ( IV.26.) önkormányzati rendeletet.
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5 /2013. ( IV.26.) rendelete az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 88. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b. pontja, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendelet 44/A. §-a alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Óbarok Község Önkormányzatára, valamint költségvetési
intézményeire terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 112 250 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 112 250 e Ft-ban,
c) hiányát/tartalékát +24 790 e Ft-ban,
d) pénzmaradványát
21 674 e Ft-ban

13
hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások forrásokként
bontását az 1. – 1/B. mellékletek tartalmazzák.
4. § A fejlesztési kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.
5. § A felújítási kiadásokat a 3. melléklet tartalmazza.
6. § A bevételek és kiadások 2012-2014. évi alakulását külön bemutató mérleget a 4.
melléklet tartalmazza.
7. § A 2012. évi költségvetési létszámkeret alakulását az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és
kiadásainak mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által folyósított ellátások alakulásáról szóló tájékoztató táblát a 7.
melléklet tartalmazza.
10. § A helyi adók beszedésének alakulását 2012-ben a 8. melléklet tartalmazza.
11. § A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
12. § A költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadásokat a rendelet 11.
melléklete tartalmazza.
13. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programokat a
13. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat pénzforgalmi egyeztetését a 13. melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat hitelképességének felső határának alakulását a 16. melléklet
mutatja be.
16. § Az önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 19. melléklet mutatja be.
18. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
20. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.2.)
önkormányzati rendelet.

Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

3. Napirendi pont: A 2014. évi költségvetési koncepció
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Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző,
főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a
képviselő-testületnek.
A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26. §
értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése
szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.
A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő
bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a
költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési
koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.
A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt
megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.
2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.
Határozati javaslat:
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót az előterjesztéshez csatolt formában és tartalommal fogadja el.
A 2014. évi költségvetési koncepció
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
2013. évben az önkormányzat - az előző évekhez hasonlóan - átgondolt, költségtakarékos
gazdálkodása eredményeképpen megteremthető a gazdasági stabilitás, a működési és
felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat 2014. évben sem tervez hitel
felvétellel.
Az önkormányzat fenntartásában működő Kisvakond Óvoda működőképességének a
takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi
fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati
juttatások felülvizsgálata.
Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Mind az Önkormányzatnál, mind az Óvodánál, illetve Közös Hivatalnál törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és
pénzügyi felülvizsgálatára.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az Önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel
való együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek
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támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal
kötött megállapodás szerint részt vesznek.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a lehetőségek
kihasználása.
Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves
kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
Bevételek
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében ki kell építeni a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd
figyelembe.
Kiadások
Működési kiadások: foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező
valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt
feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony
gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások
elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell
képezni.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
Megállapítom, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést
nem kívántak feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 2014. évi költségvetési koncepció
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2014. évre
vonatkozó költségvetési koncepciót az előterjesztéshez csatolt formában és tartalommal
fogadja el.
A 2014. évi költségvetési koncepció
2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai
2013. évben az önkormányzat - az előző évekhez hasonlóan - átgondolt, költségtakarékos
gazdálkodása eredményeképpen megteremthető a gazdasági stabilitás, a működési és
felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat 2014. évben sem tervez
hitel felvétellel.
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Az önkormányzat fenntartásában működő Kisvakond Óvoda működőképességének a
takarékossági szempontok figyelembevételével történő megőrzése.
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását
biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem
veszélyeztetheti.
A helyi szociális rendeletben és egyéb
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

rendeletekben

meghatározott

önkéntes

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok
Mind az Önkormányzatnál, mind az Óvodánál, illetve Közös Hivatalnál törekedni kell a
takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és
pénzügyi felülvizsgálatára.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel
Az Önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel
való együttműködést és azok támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek
támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal
kötött megállapodás szerint részt vesznek.
Pályázati lehetőségek, beruházások
2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és a
lehetőségek kihasználása.
Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő,
többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek
realizálását.
Bevételek
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében ki kell építeni a következetes végrehajtási és
ellenőrzési tevékenységet.
Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd
figyelembe.
Kiadások
Működési kiadások: foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony
gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot
kell képezni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Borbíró Mihály polgármester
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4. Napirendi pont: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi
közbeszerzési terve
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérők –
az önkormányzat annak minősül - éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban:
közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv
nyilvános.
Azt, hogy adott beszerzés közbeszerzési kötelezettséget von-e maga után a hivatkozott
törvényben írt értékelési módszer alapján az adott évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárok
figyelembevételével kell meghatározni.
A nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi
törvény határozza meg, 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig irányadó értékhatárok:
A klasszikus ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár:
•
árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
•
építési beruházás esetében: 15 millió forint;
•
építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
•
szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
•
szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.
A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre [Kbt. 14. § (2) bekezdése] vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár:
•
árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
•
építési beruházás esetében: 100 millió forint;
•
szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.
A 2013. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján megállapítható, hogy nem várható
olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor egy határozat
meghozatalával a képviselő-testület a terv-készítési kötelezettségét teljesíti.
Természetesen, amennyiben év közben mégis sor kerülne olyan beszerzésre, melyhez
közbeszerzést kellene lefolytatni, akkor szükséges lesz a terv módosítása.

Kérem, hogy a fentiek alapján az előterjesztéshez csatolt 2013. évi közbeszerzési tervet
szíveskedjenek elfogadni.
Határozati javaslat:
Tárgy: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt,
az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
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Megállapítom,
hogy az
előterjesztéssel
kiegészítést, kérdést nem kívántak feltenni.

kapcsolatban

a

képviselők

további

Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi közbeszerzési terve
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozathoz csatolt,
az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester
5. Napirendi pont: A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés megtárgyalása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. évi CCIX. törvény alapján 2013. január 1-jén az önkormányzatunk tulajdonába került az
óbarki vízmű-rendszer, amelyről úgy döntöttünk, hogy a Fejérvíz Zrt. vagyonkezelési formában
üzemeltesse tovább. Ennek érdekében vagyonrendeletünket is kiegészítettük a
vagyonkezelésről szóló helyi szabályokkal.
A Fejérvíz Zrt. a korábbi megállapodások és nyilatkozatok szerződésben történő megerősítése
érdekében megküldte a vagyonkezelési szerződés tervezetét, amely részletesen szabályozza az
Önkormányzatunk és a Fejérvíz Zrt. közötti vagyonkezelői jogviszonyt.
A szerződés áttanulmányozása során arra a megállapításra jutottunk, hogy abban további
tárgyalásokra van még szükség, mert a szerződés jelenlegi állapotában olyan elemeket
tartalmaz, amely egyoldalúan a Fejérvíz Zrt. érdekeit szolgálja.
A fentiek miatt az alábbi határozati javaslattal élek:
Határozati javaslat
Tárgy: A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződést nem fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződési feltételek módosítása és pontosítása érdekében a
Fejérvíz Zrt.-nél járjon el.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
Boros Ferenc alpolgármester:
Kérdésem, hogy mi történik akkor, ha nem a Fejérvízzel köt szerződést az önkormányzat? Csak
a Fejérvízzel lehet szerződést kötni?
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Borbíró Mihály polgármester:
A vagyonátáramlás már megtörtént Óbarok esetében is. Korábban erről született már testületi
határozat. Számla ellenében használati díjat lehet kérni. Mivel a vízi-közmű közszolgáltató a
Fejérvíz Óbarok tekintetében, ezért nem lenne célszerű mással kötni vagyonkezelési szerződést,
kivéve, ha végigvinnénk egy közszolgáltató váltást.
Megállapítom, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők további kérdést nem kívánnak
feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 igen, 0 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: A Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez
csatolt, a Fejérvíz Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződést nem fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződési feltételek módosítása és pontosítása érdekében a
Fejérvíz Zrt.-nél járjon el.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
6. Napirendi pont: A rendezési terv digitális feldolgozása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Sorra merül fel az igény a településen építési munkálatokat végzők részéről, hogy a rendezési
tervet megkaphassák, mert a mérnököknek tudniuk kell a településen érvényes helyi
előírásokat.
Ezt a kérést most sajnos, vagy nem tudjuk, vagy nagy mennyiségű dokumentáció
fénymásolásával, nagy költségráfordítással tudjuk csak teljesíteni.
Ezért merült fel az a gondolat, hogy a rendezési tervet digitalizáljuk, azt cd-re, vagy más
digitális adathordozóra több példányban kimásoljuk, és ezt adjuk át a kérelmezők részére.
A rendezési terv digitális formában a hivatali munkát is segíti.
Erre a feladatra azonban nem különítettük el a költségvetésben pénzt, ezért azt a
tartalékkeretből kellene biztosítani.
Időközben megérkezett a Planeer-T. Kft. bruttó 950e Ft-os árajánlata. Mivel ezt az összeget
túlzottnak tartom, kérni fogom az árajánlat csökkentését, ezért javaslom, hogy csak bruttó 500e
Ft összeget biztosítson a Tisztelt Képviselőá-testület a tartalék terhére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
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Határozati javaslat
Tárgy: A rendezési terv digitális feldolgozása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi rendezési terv
digitalizálására 500.000,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot különít el költségvetési tartalékkerete
terhére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
Gyurits Tamás képviselő:
Szeretném megkérdezni, hogy ez mit jelen a gyakorlatban? Bárki által felhasználható lesz, vagy
csak a szakemberek tudják majd használni?
Borbíró Mihály polgármester:
PDF formátumban lesz a digitalizált térkép, a honlapról elérhető lesz bárki számárra. A kezelése
egyszerű lesz.
Komlós Tamás képviselő:
Javaslom, hogy vegye le a napirendről a testület ezt a témát, és ha pontos árat tudunk, akkor
tárgyalja majd később a Képviselő-testület.
Borbíró Mihály polgármester:
Megkérdezem a képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Komlós Tamás javaslatával, hogy
napoljuk el a rendezési terv digitális feldolgozásáról szóló napirendi pontot. Én is javaslom,
hogy a helyi rendezési terv digitális feldolgozás című előterjesztést, a soron következő ülésen
tárgyalja a Képviselő-testület.
Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról.
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A 6. napirendi pont elnapolása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi rendezési terv
digitalizálása tárgyú napirendet leveszi napirendjéről, és azt a soron következő ülésen
kívánja tárgyalni a Képviselő-testület.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
7. Napirendi pont: A játszótéri eszközök felülvizsgálata
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint:
„7. § (1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell
felszerelni, üzemeltetni, karbantartani.
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(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az
időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell
elvégeztetni. Az ellenőrzésnek az (5) bekezdés szerinti eljáráson túl ki kell terjednie a játszótéri
eszközök megfelelőségi tanúsítványának vagy egyedi megfelelőségi tanúsítványának, valamint
a (4) bekezdés szerinti nyilvántartás dokumentációjának ellenőrzésére is.”
Községünk játszóterén a játszótéri eszközök megfelelőségi tanúsítványa lejárt, ezért
gondoskodni kell azok vizsgálatáról olyan kijelölt szervezettel, akiknek erre jogosultságuk van.
Ha nem végeztetjük el a vizsgálatot, bírságolásra számíthatunk. Továbbá egy esetleges baleset
esetén, ha megállapítják, hogy az eszközök nem voltak megfelelők, egyéb felelősségünk is
felmerülhet.
Erre a feladatra azonban nem különítettük el a költségvetésben a szükséges pénzt, ezért azt a
tartalékkeretből kell biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.
Határozati javaslat
Tárgy: A játszótéri eszközök felülvizsgálata
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a játszótéri eszközök
felülvizsgálatára 100.000.-Ft-ot, azaz Egyszázezer forintot különít költségvetési tartalékkerete
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a játszótéri eszközök felülvizsgálatát arra kijelölt szervezettel
végeztesse el.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester
Kérdezem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés vagy javaslat?
Megállapítom, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést
nem kívánnak feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
44/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A játszótéri eszközök felülvizsgálata
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a játszótéri eszközök
felülvizsgálatára 100.000.-Ft-ot, azaz egyszázezer forintot különít költségvetési tartalékkerete
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a játszótéri eszközök felülvizsgálatát arra kijelölt szervezettel
végeztesse el.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: polgármester

8.Napirendi pont: A Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása
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Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kisvakond Óvoda alapító okiratának jelenlegi módosítása az alábbiak miatt szükséges:
1. 2012. szeptember 1-én lépett hatályba a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
amely kimondja:
„84. (7) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó
munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.”
Ezt a szabályt kell alkalmazni, ha a felvehető maximális gyermeklétszámot akarjuk módosítani,
mert az átszervezésnek minősül.
2013. szeptember 1-től már hatályon kívül lesz a közoktatási törvény 3. mellékletének 7. pontja,
amely szerint 20 + 10 %-al megemelheti a Képviselő-testület a törvény által megállapított, egy
csoportszobában nevelhető gyermekek számát. Az Országgyűlés előtt lévő köznevelési
törvénymódosítási javaslat azonban a 20 %-ot megtartja, ezért várhatóan a 30-as
gyermeklétszám megfelelő lesz.
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint:
„123. § (1) A köznevelési intézmény a működése során kizárólag olyan nevet használhat,
amely megfelel az e rendeletben meghatározottaknak és - a (2) bekezdés e) pontját kivéve szerepel a köznevelési intézmény alapító okiratában.
(2) A köznevelési intézmény
a) hivatalos nevet,
b) többcélú intézmény esetében a hivatalos névből képzett rövid nevet,
c) tagintézmény esetében a hivatalos név vagy a rövid név feltüntetésével képzett
tagintézményi nevet,
d) az a)-c) pont szerinti nevet nemzetiségi vagy nemzetközi nyelven,
e) rövidített nevet
használhat.
(3) A köznevelési intézmény hivatalos neve az az egyedi, megkülönböztetésre alkalmas és
az ellátott feladatokat tükröző, jogszabály szerinti megnevezésekből álló elnevezés, amely
kifejezi azt a tevékenységet, amelyre az adott köznevelési intézményt létrehozták.
(4) A köznevelési intézmény jogszabály szerinti megnevezése
a) óvoda,
…….
lehet.
125. § (1) Egyedi elnevezésként bármilyen megnevezés adható, ha az nem megtévesztő
vagy a használatát más jogszabály nem tiltja. Az egyedi elnevezés a köznevelési intézmény
hivatalos nevében az ellátott feladatokat tükröző jogszabály szerinti megnevezések előtt áll,
és elősegíti a köznevelési intézmény azonosítását és más, azonos vagy hasonló tevékenységet
folytató intézménytől való megkülönböztetését.
(2) Egyedi elnevezésként
a) kiemelkedő tevékenysége alapján ismert személy neve,
b) tárgynév,
c) földrajzi név,
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d) feladatellátási hely szerinti település neve,
e) közterület neve,
f) fenntartó neve,
g) mese-, mitológiai szereplő, irodalmi alak neve,
h) kifejezés, jel, jelölés vagy mozaikszó
adható.”
Mivel az országban számos Kisvakond Óvoda létezik, ezért e név elé megkülönböztető jelzőt
kell tenni. Legegyszerűbb és legjellemzőbb megkülönböztetés a település nevének alkalmazása.
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg, hogy mit kell
tartalmaznia a köznevelési intézmény alapító okiratának:
„21. § (3) A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a)25 az alapító és a fenntartó, a működtető nevét és székhelyét,
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e)26 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-,
tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak
szerint a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az
ágazatokat,
j)27 a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon
használati jogát,
k)28 az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a gazdálkodással összefüggő
jogosítványokat.”
Mivel az Óvoda alapító okirata még nem tartalmazza, fel kell oda venni a feladatellátást
szolgáló vagyon pontos helyének és méretének meghatározását is.
4. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény szakfeladatainak felsorolását is. A szakfeladatok
áttekintése után két olyan szakfeladatot találtunk, amely alatt valójában az óvoda nem folytat
tevékenységet, ezért annak törlését javaslom.
5. További pontosításokat is végrehajtottunk, amelyek a jogszabályok változási miatt
szükségesek.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosítást és az
egységes szerkezetbe foglalt okiratot elfogadni szíveskedjenek.
1. Határozati javaslat:
Tárgy: A Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása
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Óbarok Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy határoz, hogy a Kisvakond
Óvoda egységes szerkezetű Alapító Okiratát, 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Óbarok Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi
alapító okirat módosítást adja ki 2013. szeptember 1. hatállyal:
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint változik:
„1. Az intézmény megnevezése : Óbarki Kisvakond Óvoda”
Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint változik:
2. Székhelye, címe: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Feladatellátási helye: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Csoportjainak száma: 1 vegyes életkorú csoport
Férőhelyeinek száma: 25
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 30
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. Az intézmény típus szerinti besorolása:
Fajtája: napközi otthonos óvoda
Típus szerinti besorolása: köznevelési intézmény
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik:
„9. Az intézmény tevékenységei. A német nemzetiségi óvodai nevelés felmenő rendszerben
szűnik meg.
Az intézmény szakágazati besorolása:
851020 óvodai nevelés
Az intézmény tevékenységei:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés (felmenő rendszerben szűnik meg)
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856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik:
„10. Az intézmény jogszabályokban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 3. §-a szerint.”

Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint változik:
11. Feladatellátást szolgáló vagyon: Óbarok Község Önkormányzatának tulajdonában Óbarok,
Vázsony u. 20. alatt nyilvántartott ingatlan: hrsz.: 9233/2., 2900 m² területtel.

Záradék:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisvakond Óvoda alapító okiratának
módosítását a /2013. (IV.25.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Óbarok, 2013. április 25.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül küldje
meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
2. Határozati javaslat:
Tárgy: A Kisvakond Óvoda Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kisvakond Óvoda
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Óbarok Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az alábbi
alapító okirat módosítást adja ki 2013. szeptember 1. hatállyal.
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1. Az intézmény megnevezése : Óbarki Kisvakond Óvoda
2. Székhelye, címe: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
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Feladatellátási helye: 2063 Óbarok, Vázsony

u. 20.

Csoportjainak száma: 1 vegyes életkorú csoport
Férőhelyeinek száma: 25
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 30
3. Az intézmény alapítója: Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.
4. Irányító és fenntartó szerve : Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.
4/A. Az intézmény működtetője: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5.

Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.

6.

Működési köre: Óbarok Község Önkormányzata közigazgatási területe

7.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

8.

Az intézmény típus szerinti besorolása:
Fajtája: napközi otthonos óvoda
Típus szerinti besorolása: köznevelési intézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)

9. Az intézmény tevékenységei. A német nemzetiségi óvodai nevelés felmenő rendszerben
szűnik meg.
Az intézmény szakágazati besorolása:
851020 óvodai nevelés
Az intézmény tevékenységei:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés (felmenő rendszerben szűnik meg)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856013 Fejlesztő felkészítés
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856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
10. Az intézmény jogszabályokban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 3. §-a szerint.
11. Feladatellátást szolgáló vagyon: Óbarok Község Önkormányzatának tulajdonában Óbarok,
Vázsony u. 20. alatt nyilvántartott ingatlan: hrsz.: 9233/2., 2900 m² területtel.
12. Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A fenntartónak az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete szerint a:
- tulajdonosi jogokat a helyi képviselő-testület,
- a vagyonkezelői jogokat az intézmény gyakorolja.
13. Az intézmény képviseletére jogosult : általános képviseletét az óvodavezető látja el.
14.Vállalkozási tevékenysége:

az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

15. Az intézményvezető kinevezési rendje: Az óvodavezetőt az alapító szerv
képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján, határozott időre, a képesítési követelmények
figyelembe vételével.
16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony ) az irányadó.
17. Azonosító számjelei:
a. törzskönyvi azonosító szám: 640712
b. adószám: 16701205-1-07
c. KSH. statisztikai számjel: 16701205-8510-322-07
d. OM. azonosító száma: 090046
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
54/204. (IX.04.), az 56/2009 (V.12.), a 96/2009. (IX.08.), a 14/2011.(II.10.), valamint a 89/2011.
(VII.28.), a 41/2012. (IV.12.), a 61/2012. (V.24.), a 141/2012. (XI.29.), a 161/2013. (XII.19.),
valamint a /2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal alkotta
meg.
Óbarok, 2013. április 25.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10
napon belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e egyéb kérdés, vagy észrevétel?
Megállapítom, hogy a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést nem kívánnak feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e az 1. határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Tárgy: A Kisvakond Óvoda alapító okiratának módosítása
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kisvakond Óvoda
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
módosítja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Óbarok Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § –
8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az
alábbi alapító okirat módosítást adja ki 2013. szeptember 1. hatállyal:
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint változik:
„1. Az intézmény megnevezése : Óbarki Kisvakond Óvoda”
Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint változik:
2. Székhelye, címe: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Feladatellátási helye: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Csoportjainak száma: 1 vegyes életkorú csoport
Férőhelyeinek száma: 25
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 30
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. Az intézmény típus szerinti besorolása:
Fajtája: napközi otthonos óvoda
Típus szerinti besorolása: köznevelési intézmény
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)
Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik:
„9. Az intézmény tevékenységei. A német nemzetiségi óvodai nevelés felmenő rendszerben
szűnik meg.
Az intézmény szakágazati besorolása:
851020 óvodai nevelés
Az intézmény tevékenységei:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
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562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés (felmenő rendszerben szűnik meg)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk”
Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint változik:
„10. Az intézmény jogszabályokban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Tv. 3. §-a szerint.”
Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint változik:
11. Feladatellátást szolgáló vagyon: Óbarok Község Önkormányzatának tulajdonában
Óbarok, Vázsony u. 20. alatt nyilvántartott ingatlan: hrsz.: 9233/2., 2900 m² területtel.
Záradék:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisvakond Óvoda alapító okiratának
módosítását a 45/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Óbarok, 2013. április 25.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosítását a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.- részére 10 napon belül
küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a 2. határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
46/2013. (IV.25.) önkormányzati határozat
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kisvakond Óvoda
egységes szerkezetű Alapító Okiratát, a 2013. szeptember 1. hatállyal, az alábbiak szerint
fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
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Óbarok Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. és 105. §-a,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§ – 8. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a alapján az
alábbi alapító okirat módosítást adja ki 2013. szeptember 1. hatállyal.
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
1. Az intézmény megnevezése : Óbarki Kisvakond Óvoda
2. Székhelye, címe: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Feladatellátási helye: 2063 Óbarok, Vázsony u. 20.
Csoportjainak száma: 1 vegyes életkorú csoport
Férőhelyeinek száma: 25
Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 30
3. Az intézmény alapítója: Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestülete
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.
4. Irányító és fenntartó szerve : Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.
4/A. Az intézmény működtetője: Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
5.

Székhelye: 2063 Óbarok, Iskola u. 3.

6.

Működési köre: Óbarok Község Önkormányzata közigazgatási területe

7.

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy

8.

Az intézmény típus szerinti besorolása:
Fajtája: napközi otthonos óvoda
Típus szerinti besorolása: köznevelési intézmény
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szerv megnevezése:
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.)

9. Az intézmény tevékenységei. A német nemzetiségi óvodai nevelés felmenő rendszerben
szűnik meg.
Az intézmény szakágazati besorolása:
851020 óvodai nevelés
Az intézmény tevékenységei:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562100 Rendezvényi étkeztetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a 2011. évi CXC. törvény 4. §. 25. szerint: sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
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véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés (felmenő rendszerben szűnik meg)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856013 Fejlesztő felkészítés
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
10. Az intézmény jogszabályokban meghatározott közfeladata: köznevelés, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. §-a szerint.
11. Feladatellátást szolgáló vagyon: Óbarok Község Önkormányzatának tulajdonában
Óbarok, Vázsony u. 20. alatt nyilvántartott ingatlan: hrsz.: 9233/2., 2900 m² területtel.
12. Feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog: A fenntartónak az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete szerint a:
- tulajdonosi jogokat a helyi képviselő-testület,
- a vagyonkezelői jogokat az intézmény gyakorolja.
13. Az intézmény képviseletére jogosult : általános képviseletét az óvodavezető látja el.
14.Vállalkozási tevékenysége:

az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

15. Az intézményvezető kinevezési rendje: Az óvodavezetőt az alapító szerv
képviselő-testülete nevezi ki pályázat útján, határozott időre, a képesítési követelmények
figyelembe vételével.
16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (pl. megbízási jogviszony ) az irányadó.
17. Azonosító számjelei:
a. törzskönyvi azonosító szám: 640712
b. adószám: 16701205-1-07
c. KSH. statisztikai számjel: 16701205-8510-322-07
d. OM. azonosító száma: 090046
Záradék:
Az egységes szerkezetű alapító okiratot Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az 54/204. (IX.04.), az 56/2009 (V.12.), a 96/2009. (IX.08.), a 14/2011.(II.10.), valamint a 89/2011.
(VII.28.), a 41/2012. (IV.12.), a 61/2012. (V.24.), a 141/2012. (XI.29.), a 161/2013. (XII.19.),
valamint a 45/2013. (IV.25.) önkormányzati határozattal létrehozott alapító okiratokkal
alkotta meg.
Óbarok, 2013. április 25.
Borbíró Mihály
polgármester

dr. Majoros Ildikó
jegyző
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Egyben felkéri a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot
a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz.részére 10 napon belül küldje meg, kérve a törzskönyvi adatok bejegyzését.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 31.
9. Napirendi pont: Döntés a BM által kiírt pályázatokon való részvételről
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium óvoda, sport és közbiztonságot javító beruházásra írt ki pályázatot,
melynek benyújtási határideje: május 2.
Az óvoda felújítására vállalkozói tervet készítettetek 100M Ft összeggel hőszigetelésre, a meleg
burkolat felújítására, 50-60 fős főzőkonyha kialakítására, fűtés korszerűsítése, mezőgazdasági
hulladékkal történő fűtés kialakítása, a szolgálati lakás leválasztására úgy, hogy az óvodához
kapcsolódna belőle még egy szoba. Elkülönítőként funkcionálna, és egyben só szoba lenne.
Boros Ferenc alpolgármester:
A tetőszerkezetet meg kellene nézni, hogy milyen állapotban van, esetleg inkább azt felújítani.
Borbíró Mihály polgármester:
A közbiztonsági pályázattal 9 db kamera elhelyezése valósulna meg. 3 db Nagyegyházán (a
buszmegállókat, a temetőt, a Csabdi átmenő forgalmát látná), 3 db a Szőlőhegy utcával
szemben, a bejövő és elmenő forgalmat látnák. 3 db a faluban lenne elhelyezve. Árajánlat a
hétvégére várható.
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e egyéb kérdés, vagy észrevétel?
Megállapítom, hogy a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést nem kívánnak feltenni.
I. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről (óvodafelújítás)
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt "Kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú pályázaton részt kíván
venni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2.
II. Határozati javaslat:
Tárgy: Döntés a "Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyú pályázaton
történő részvételről (kamerarendszer)
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. fejezet 8. § (1) bekezdésében kiírt
"Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyú pályázaton részt kíván
venni.
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Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e I. határozati javaslatot?
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
47/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Döntés a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása" tárgyú pályázaton történő részvételről (óvodafelújítás)
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 2. fejezet 2. § (1) bekezdésében kiírt
"Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" tárgyú
pályázaton részt kíván venni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e II. számú határozati javaslatot?
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
48/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Döntés a "Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyú
pályázaton történő részvételről (kamerarendszer)
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy indulni kíván az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet 4. fejezet 8. § (1) bekezdésében kiírt
"Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása" tárgyú pályázaton részt kíván
venni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. május 2.
10. Napirendi pont: Határozathozatal a rezsicsökkentés támogatásáról
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Az országgyűlési választókerület képviselője Tessely Zoltán képviselő úr, aki egyben Bicske
Város polgármestere, levélben keresett meg abban az ügyben, hogy ha a Képviselő-testület
egyetért a rezsicsökkentési törekvésekkel, akkor foglaljuk határozatba a támogatásunkat.
Az elmúlt évtizedben a gáz ára háromszorosára nőtt, az áram ára pedig megduplázódott. Az
energetikai multi cégek így éveken át tíz milliárdokat kerestek a magyar, így az óbarki
embereken is. Magyarország kormánya arra törekszik, hogy véget vessen ennek.
2013. január 1-től Magyarország Kormányának köszönhetően fontos változások léptek életbe a
lakossági villamos energia- és földgázszolgáltatás területén az egyetemes szolgáltatással ellátott

34

felhasználók által fizetendő árak vonatkozásában. A lakossági villamos energia- és
földgázszolgáltatás ára 10%-al csökkent.
Az energiaszolgáltató vállalatok az intézkedést a Fővárosi Törvényszéken megtámadva, I. fokon
pert nyertek a Magyar Energia Hivatallal szemben. A rezsicsökkentés megvédése érdekében a
Fidesz MPSZ aláírásgyűjtésbe kezdett, melynek célja, hogy felhívja a belföldi bíróságok és
külföldi bírálók figyelmét, hogy meg kell védeni a magyar emberek érdekeit. Óbarok község
minden lakosának érdekei mellett kiállva javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban
támogassa Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedéseit.
Határozati javaslat
Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának támogató nyilatkozata Magyarország Kormányának
rezsicsökkentési intézkedései mellett
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja Magyarország
Kormányának minden olyan törekvését, amely a lakosság széles tömegeinek megélhetését
javítja, segíti. A Képviselő-testület kiáll Magyarország Kormányának a rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedései mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e egyéb kérdés, vagy észrevétel?
Boros Ferenc alpolgármester:
Kérdezem, hogy Tessely Zoltán képviselő úr úgy gondolja, hogy állást kell foglalni minden
képviselő-testületnek?
Borbíró Mihály polgármester:
Mint országgyűlési képviselő joga van felkérni a testületet, mint polgármester pedig
javasolhatja a testületnek.
Boros Ferenc alpolgármester:
Ezt a kollektív véleményt nem tudom felvállalni. Ez a saját egyéni véleményem, ilyen jogú
kinyilatkozást nem tudok felvállalni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot!
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 4 igen, 1 nem
és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
49/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Tárgy: Óbarok Község Önkormányzatának támogató nyilatkozata Magyarország
Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja Magyarország
Kormányának minden olyan törekvését, amely a lakosság széles tömegeinek megélhetését
javítja, segíti. A Képviselő-testület kiáll Magyarország Kormányának a rezsicsökkentéssel
kapcsolatos intézkedései mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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11. Napirendi pont : Felcsút település rendezési terv módosításának jóváhagyása
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
Felcsút Község Képviselő-testülete a helyi Rendezési Tervét módosítja. Felcsút határában egy
400 méter hosszú 4-es kategóriájú repülőtér valósul meg, magán célra. A rendezési tervek
módosításakor ki kell kérni a szomszédos települések képviselő-testületeinek véleményét.
Óbarok község érdekeit a Rendezési Terv módosítása nem sérti.
Határozati javaslat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja Felcsút község
Rendezési Terv módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e egyéb kérdés, vagy észrevétel?
Megállapítom, hogy a képviselők sem kiegészítést, sem kérdést nem kívánnak feltenni.
Kérem, szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
Óbarok Község Önkormányzata 5 fős Képviselő-testületéből jelenlévő 5 képviselő 5 egyhangú
igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
50/2013.(IV.25.) önkormányzati határozat:
Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, támogatja Felcsút község
Rendezési Terv módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirenden kívül:
A polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről.
Borbíró Mihály polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület!
1.

2.
3.

4.

Megtörtént a faluban lévő virágládák virággal való beültetése. Óbarkon a kocsmánál lévő
buszmegállóból már el is vitték az árvácskákat. Kb. 30 ezer forint volt, beleértve a két darab
dekorációs célra ültetett tuját is.
Felszereltük a játszóteret, pótoltuk az ütéscsillapító talajt is kb. 4 köbméter homok került
felhasználásra, és feltöltöttük mosott homokkal a homokozót is.
Folyamatosan születnek a különböző rendeletek, amelyek alapján jönnek vissza a
feladatok a kormányhivataltól úgy, hogy közben semmilyen forrást nem kapunk hozzá.
Most a telepengedélyeztetési eljárás került vissza a hivatalhoz.
Vál polgármestere arról értesített, hogy fel kívánják mondani a CSSGYEJO és SZOC
intézményi társulást, mert Martonvásárhoz kívánnak csatlakozni. Egyeztetések folynak a
feladatellátás tekintetében. Felmondással hat hónnappal a megszűnés előtt, december 31-re
lehet felmondani a szerződést. Kértem, hogy számolják ki Martonvásáron, hogy ha mi is
oda csatlakoznánk, ezt a feladatot mennyiért vállalnák el részünkre. Május hónapban
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referálok a testületnek, hogy Martonvásártól milyen adatokat kaptam ahhoz, hogy
mérlegelni tudjuk az esetleges csatlakozásunkat.
5. A Hangistállóval kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint a felek egy évvel
annak lejárta előtt értékelik a megállapodásban foglaltak megvalósulását, a következő
ülésre (május) szeretném a szükséges egyeztetéseket lefolytatni. Szeretném tisztázni, hogy
miért nem értesültünk arról hivatalosan, hogy mettől meddig tart zárva a Hangistálló a
felújítások miatt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől tudtam meg, hogy
nincsenek jelenleg rendezvények, tehát a mi évi 5 napra szóló jogosultságunkat is érintette
volna a szünet, illetve meg kell néznem, hogy azokra a munkálatokra, amik nagy
mennyiségű törmelék elhelyezését eredményezték, illetve a telek geomorfológiai állapotát
jelentősen megváltoztatták, a tevékenységre volt-e előzetes hozzájárulás az
önkormányzattól.
6.
Ajánlom figyelmébe mindenkinek a nyitóhangverseny meghívóját. Azt nem a személyem
miatt, hanem, mint Óbarok polgármesterére nézve tartom sértőnek.
7.
Leadtam a törvényes határidő előtt a leválási anyagokat. A Kormányhivatal majd 2 hét
után kért hiánypótlást az ügyben, és 4 napot adott a teljesítésre. Részben teljesítettem is, bár
olyan adatra is vonatkozott, amivel ők is rendelkeztek. Nem tudtam teljesíteni azonban a
térképpel kapcsolatos kéréseiket, mert az arra vonatkozó adatok nem állnap
rendelkezésemre..
8. Jövő hónap második szombatján sátorállítás, május végén polgárőr rendezvény lesz a
rendőrséggel.
9. Lezajlott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye. Nagyon komoly rendőri
biztosítás mellett.
10. Zajlik a kutyák chippel történő ellátása eddig kb. 100 kutya van bejelentve, szombaton lesz
a 3. beültetési nap. A biztosított költségvetési keret elegendőnek látszik.
Takácsné Schmidmayer Henriett képviselő:
Javaslom, hogy a chippeltetést újból, szórólapon hirdessük, mert sokan nem tudnak róla.
Borbíró Mihály polgármester:
Az utolsó határidőre újból készítünk szórólapot.
11. A régi országúton történt útbeszakadás miatt kihívtam a Közútkezelő képviselőjét. Ennek
oka azt, hogy újabb kábelkitépés volt a Nagyegyháza-Óbarok közötti szakaszon.
Kirendeltem a közutasokat és leállíttattam a munkát.
12. Falunap szervezésének ügye.
Mivel a szervezéssel járó feladatokat nem győzőm egyedül elvégezni Nagy Gábor
felajánlotta segítségét, melyet elfogadtam. Szeptember 14-én lesz a falunap. A plébános
úrral is egyeztettem, hogy 14 órakor kezdődjön a mise. Délelőtt zene, főzőverseny,
gyerekprogramok, karaoke ének, a búcsúbálra zenekart kell felkérni. Zeke Zoltántól
árajánlatot kell kérni. A bábszínház helyett színházi előadás keretében mesejáték. Tűzijáték
is lesz ugyan azon az áron, mint tavaly.
13. Kohaupt Judit ügyvédje megkeresett és a sportöltözőt megvásárolná. Zöldségfeldolgozó
üzemet kíván létesíteni, előbb 2-3 fő foglalkoztatásával, majd 10 főnek tudna munkát
biztosítani. Javaslom, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat. Tegyen árajánlatot a vevő. Az
önkormányzat kikötéssel is tudja értékesíteni az ingatlant, pl. visszavásárlási jog 5 évre,
amennyiben nem valósul meg a vevő cél. Amennyiben más tevékenységet szeretne mégis
megvalósítani, akkor a testület jóváhagyása szükséges. Így biztosított, hogy ne kocsma
üzemeljen ott.
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14. Halad a Vértesline Kft. ügye. Folyik a terület lehatárolása a telekhatár rendezése, a közút
lejegyzése.
15. Elkészítettem egy teljes dokumentációt a HÉSZ-hez, mert állítólag nem volt ilyen Válban,
leadtam a bicskei Építési Hatóságnak.
16. A tatabányai Árpád Gimnázium részére kölcsön adtam, és már vissza is adták a
hangfalakat és az erősítőt. Azt kértem, hogy a feliratokon szerepeljen, hogy „Óbarok
község támogatásával”.
17. Polgári védelmi szervezetek létrehozása folyamatban van. A katasztrófavédelemről
előadást kértek. Önkéntesekkel kívánják feltölteni a szervezet. Tájékoztatom a jelenlévőket,
hogy a Polgárvédelmi Bizottság tagja vagyok.
18. Egy olyan használt, de jó állapotban lévő traktor beszerzését javasolnám, amely
többfunkciós lenne, rézsűkaszát és egy 5 m3 szippantós utánfutót kellene rákapcsolni.
Ebben kérném a segítséget. Bruttó 7-8M Ft összegben. Adatgyűjtésre lesz szükség, hogy
utána az ajánlatok között lehessen válogatni.
19. A Polgárőrség megbeszélésén elhangzott, hogy nagy segítség lenne, ha az önkormányzat
Óbarok és Nagyegyháza vonatkozásában egy-egy autót tudna vásárolni. Javasolnám, hogy
maximum bruttó 300e Ft/db autó Suzuki kétszemélyes tehergépjárművet vásároljon az
önkormányzat.
Boros Ferenc alpolgármester:
Kérdezem, hogy hogyan történne az üzemeltetése az autóknak?
Borbíró Mihály polgármester:
A tulajdon, ezzel együtt az üzemben tartás az önkormányzatot terhelné, az üzemeltetés pedig a
polgárőrséget.
Boros Ferenc alpolgármester:
Véleményem szerint, nem kellene az önkormányzatnak autót vásárolni és még az üzemben
tartást is vállalni.
Borbíró Mihály polgármester:
Mint lehetőség jónak látom, pénzügyileg is kivitelezető. Lehetne kettőshasználatú autónak
venni, de ez nem tűnik igazán jónak.
Komlós Tamás képviselő:
A polgárőrségnek van-e tagdíja, vagy egyéb forrása? Volt forráskeresés?
Schmidmayer Attila polgárőrség vezetője:
Nincs tagdíja a polgárőrségnek, nincs forrásunk se, még nem kaptunk az államtól. Bejegyzett
szervezet vagyunk, tavaly jegyeztek be bennünket.
Borbíró Mihály polgármester:
Én szeretném, ha lenne polgárőri járőrözés. Ebben a témában a lakosság megkérdezését is
elképzelhetőnek tartom.
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Borbíró Mihály polgármester:
Ez egy előzetes tárgyalás, tájékozódás volt. Keresni kell a megfelelő autót, típust, változatokat
az üzemben tartásra.
Kérdezem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy van-e bejelentenivalójuk?
Ha több hozzászólás nincs, a nyílt képviselő-testületi ülést 20 óra 30 perckor bezárom.
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