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Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület! 

 

A 2015/2016. nevelési év során is hasonlóan az elmúlt évekhez az anyagi források szűkössége 

miatt takarékos és hatékony gazdálkodás mellett tudtuk biztosítani a gyermekek óvodai 

ellátását, nevelését. 

Vezetőként a célom, hogy minden dolgozó magatartásában, a gyermekekhez, a szülőkhöz és 

egymáshoz való viszonyában pozitív mintaként jusson kifejezésre az elfogadás, az egymás 

megértése, támogatása, megbecsülése, a tisztelete. Mindennek meg kell nyilvánulnia a külső 

megjelenésben, a nyelvi kommunikációban, a gesztusokban, a tudatos gyermeknevelési 

elkötelezettségben, a nagyobb hivatástudatban.  

Kisebb problémák, nehézségek adódtak, de ezeket megoldottuk. 

 

Az óvoda személyi és tárgyi feltételei   

 

Intézményben dolgozó alkalmazottak adatai: 

Pedagógusok összlétszáma:             7fő 

Ebből intézményvezető:                   1fő 

          intézményvezető helyettes:     1fő 

Pedagógiai asszisztens:                    1fő 

Dajka:                                               4 fő 

Összesen:                                        12fő 

 

A 2015/16-es nevelési évben személyi változások történtek, 2fő óvodapedagógus elment az 

intézményből, egyik 2015.12.13.-án, helyette 2015.12.14.-én új kolléga érkezett, másik 

óvodapedagógusnak 2016.01.03.-án szűnt meg a jogviszonya, itt sajnos nem tudtunk másik 

óvónőt felvenni.  Ezt a problémát a 2016/17 nevelési évre sikerült megoldani, az üres állást 

betölteni, így az új évet már teljes létszámú nevelőtestülettel tudjuk elkezdeni. 

Ebben az évben minősítésünk, és tanfelügyeletünk nem volt. 

 

2016 márciusában belső ellenőrzés keretében ellenőriztek bennünket. A belső ellenőrzés a 

vizsgálat során mind a szabályozottság, mind a szakmai munka területén hiányosságot nem 

talált. 

 

Annak ellenére, hogy folyamatosan figyeljük a különböző szakmai és gazdasági fejlődést 

elősegítő pályázatokat, de nyerni nem sikerült.  

 

Csoportjaink heterogén összetételűek, ez a forma évek óta bevált mind a szülők mind a 

pedagógusok körében, így szeretnénk továbbra is e keretek között dolgozni.  

 

Gyermekek létszám adatai: 

Óvodai férőhelyek száma:                90fő 

 

2014. október 1. adatok 

Gyermeklétszám:                               78 fő 

Bejárók:                                               6fő 

Napsugár csoport:                              25fő 

Bukfenc csoport:                                26fő 

Ludas Matyi csoport:                          27fő 
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A 2015/16-ös nevelési évben 4 hátrányos helyzetű gyermeket neveltünk, ebből 1fő 

halmozottan hátrányos helyzetű volt. 

 

A 2016/17-os nevelési évre újonnan beíratott gyermekeink száma 17fő. 

 

Intézményünk 2014. január 6 óta két helyszínen, a Rákóczi Ferenc utcai és a  Kossuth Lajos 

utca 42. sz. alatti épületben működik.  A felső épületben három csoportszoba található, ahol 

kettőben folyik a gyermekek napközbeni ellátása, a középső csoportban kapott helyet a só 

szoba, amely fontos szerepet tölt be a kisgyermekkori légzőszervi megbetegedések 

megelőzésében. 

 

A logopédiai foglalkozásokat az emeleti szinten kialakított logopédia szobában tartjuk. 

A beszédhibás gyermekekkel heti egy alkalommal foglalkozik logopédus. A kicsik 

beszédhibájuktól függően egyéni vagy kiscsoportos foglalkozáson vettek részt. Csakis a 

rendszeres foglalkozáson való részvétel és a rendszeres gyakorlás segítheti őket abban, hogy 

beszédhibájuk javuljon. A logopédiai munka sajátos pedagógiai módszereivel fejleszti és 

javítja a hiányzó nyelvi képességek kialakítását, ebben a terápiában a gyermek cselekvő 

aktivitása a döntő tényező.  

Ez év május 2-től van egy SNI gyermekünk, az Ő komplex foglalkozásainak megtartására heti 

2 alkalommal a veszprémi EGYMI biztosít gyógypedagógust. 

 

A gyermekek teljeskörű étkeztetését 2015. március 16.-tól  a Bakony Gaszt Zrt látja el. Az új 

törvényi előírásoknak megfelelően változatos és bőséges adagot kapnak a gyermekek. 

Örömteli, hogy nagyon sok teljes kiőrlésű péksüteményt, zöldséget, gyümölcsöt, változatos 

ételeket kapunk. A 2015/16 nevelési évben az óvodai étkeztetésben törvényi változások 

történtek, ennek megfelelően jelenleg 4fő fizetős gyermekünk van, a többi ingyenes. 

 

 A testnevelés foglalkozásokat a lenti épületben található tornateremben tartjuk. Mindkét 

épülethez tartozik játszóudvar, a fenti intézménynél közvetlenül az épületből nyílik az udvar, 

ahol a gyermekek számára a szabad levegőn tartózkodás igénye biztosított.  

 

 

Az intézmény pedagógiai programja 

 

A Lurkó Óvodában a nevelőtestület által elfogadott Tevékenységközpontú óvodai nevelési 

programmal dolgozunk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy élmény gazdag, 

szeretetteljes környezetet biztosítsunk gyermekeink számukra. A súlyosabb problémákkal 

küszködő gyermekekkel egyénileg is többet foglalkozunk.  

A program a gyermeki személyiség középpontba helyezését és az óvoda nevelési 

funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. Célja a 3-7 éves korú gyermekek 

társadalmi élet gyakorlatára való általános felkészítése, melyben a teljes gyermeki 

személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül gyakorolja.  

 

A kitűzött nevelési célokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységének és képességeinek 

figyelembe vételével, egyéni adottságaikból kiindulva valósítjuk meg. 

Fontos feladatunk, hogy megfelelő időt biztosítsunk a szabad levegőn való tartózkodásra, 

levegőzésre.  
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Az óvodai élet színesebbé tétele érdekében, különböző a gyermekek fejlődését elősegítő, 

speciális szolgáltatásokat biztosítunk, melyek a következők: 

- Logopédia 

- Színházlátogatás 

- Kézműves foglalkozások 

- Dramatikus bábjáték 

- Élményszerző kirándulások (állatkerti, balatoni kirándulás) 

- Hittan 

Pedagógiai programunk 2016. májusában aktualizáltuk, Hajmáskér Község 

Önkormányzatának 51/2016.(V.25) határozatával elfogadásra került. 

 

 

Szakmai munka a 2015/2016. nevelési évben 

 

Óvodánk a 2015/16-es nevelési évben is változatos programokat kínált az idelátogató 

gyermekek számára. A hét minden napján színvonalas, gyermekközpontú programokkal, 

játékok lehetőségeivel vártuk a kicsiket, melyekkel igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy 

gyermekeink jól érezzék magukat és minél szívesebben járjanak ebbe az intézménybe. 

 

Heti egy alkalommal  úszás oktatásra visszük az apróságokat Veszprémbe. Már az óvodás 

korban cél a víz megszerettetése, az úszási alaptechnikák elsajátítása, illetve az 

immunrendszer erősítése. A játékos foglalkozások, melyeken különféle színes és érdekes 

eszközök segítik a munkát, akár napról napra is jelentős változást hozhatnak a kicsik életében. 

A nevelési év folyamán két alkalommal színházlátogatást is szerveztünk gyermekeink 

számára, első a Hangvillába, második a Színházban.  

 

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsort adtunk Hajmáskéren a Kultúrházban a 

megjelent vendégek részére. A színvonalasan összeállított programban gyermekeink verssel, 

énekkel, tánccal szórakoztatták a közérdeműt, mely nagy tetszést aratott a megjelentek 

körében. Az óvodások lelkesen és szeretettel készültek erre az alkalomra is, hogy örömet 

szerezhessenek nagymamáknak, nagypapáknak, dédszülőknek. A helyi közönség nagy tapssal 

viszonozta kedves műsorukat. 

Október első hetében a Nevelési Tanácsadó két szakembere felmérést végzett az óvodában, 

segítséget nyújtva az óvónőknek a gyermekek foglalkoztatását illetően, ill. megállapították 

kik azok, akiknek külön foglalkozásra kell járniuk a Tanácsadóba. 

Decemberben 4.-én tartottuk a Télapó ünnepséget, ennek megvalósításában a Közös 

Jövőnkért Alapítvány nyújtott segítséget. 

A fenyőünnepélyt csoportonként ünnepeltük meg.  

Januárban megtörténtek az iskolaérettségi vizsgálatok, az óvodai szakvélemények elkészítése. 

Az intézményből szakértői bizottság elő küldtünk 3főt, ebből ketten mennek iskolába, egy 

gyermek a szakértői bizottság véleménye alapján további egy évig óvodai nevelésben 

részesül. 

A 2016/17-s tanévben óvodánkból kilépő 17 gyermek kezdi meg első osztályos tanulmányait.   

Februárban a leendő első osztályos gyermekek szülei részére Ékes Tamás igazgató úr tartott 

tájékoztatót, Kovács Botond az elmúlt év tapasztalatairól beszélt, majd a leendő elsős tanító 

néni a következő tanév aktualitásait jelezte a Szülők felé.   

A hagyományokhoz híven Szülői munkaközösségünk szintén februárban, egy igen jól sikerült 

farsangot rendezett  gyermekeink számára. 
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Áprilisban szeretettel vártuk az újonnan beiratkozó kis óvodásokat szüleikkel együtt, 

betekintést kaphattak az intézményben folyó pedagógiai, szakmai munkába. 

Május-június hónapban csoport kirándulásokat szerveztek a csoportos óvónénik. 

Májusban az édesanyákat köszöntöttük, évzáró ünnepélyinket csoportonként rendeztük meg 

különböző időpontokban. A szülői közösségek is aktívak, segítőkészek voltak.  

A visszajelzéseik alapján összességében elégedettek az óvodában folyó tevékenységgel. 

 

Befejezésül megköszönöm Önöknek az óvoda működtetéséhez és vezetői munkámhoz 

nyújtott támogatásukat és segítségüket. 

 

Kérem az óvoda 2015/16. nevelési évről szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Hajmáskér, 2016.08.15.                                                

                                                                           

 

 

 

                                                                           

                                                                                                Farkasné Dunai Andrea 

                                                                                                       intézményvezető 
 







Hajmáskér Község Önkormányzat 

Polgármestere 

Szám:      /2016. 

B E S Z Á M O L Ó 
 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016.(I.29.) számú Önkormányzati 

rendeletével hagyta jóvá a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2016. évi 

költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87§ (1) bekezdésében 

foglalt kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés I. 

félévi helyzetéről, alakulásáról. 

 

I. Az önkormányzat I. féléves gazdálkodása 

 

Az önkormányzat gazdálkodása a tervezetnek megfelelően alakult, pénzügyi helyzete 

stabilnak mondható. Fizetési kötelezettségeit mindig időben tudta teljesíteni, likviditási 

problémái nem voltak. Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül 

tudjuk biztosítani. 

 

II. Előirányzatok időarányos alakulása 

 

Bevételek 

 

Az önkormányzat 2016. I. félévi bevétele 79.176 e Ft teljesítésnek felel meg. 

 

 

I.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 59.221 e Ft – 

ami 56 %-os teljesítést jelent  

 

Önkormányzatok működési támogatása 
      -    települési önkormányzatok működési támogatása: 15.230 e Ft (52%) 

     - Köznevelési feladatok támogatása: 5854 e Ft (100%) 

      -    szociális és gyermekjóléti feladatok: 17.548 e Ft (48%) 

     -    kulturális feladatok támogatása: 1902 e Ft ( 54%) 

       

 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 

- közfoglalkoztatási program miatti támogatás: 17.046 e Ft 

- védőnői szolgálat és iskolaorvosi feladatok támogatása: 3.584 e Ft 

 

 

II.  Közhatalmi bevételek 11.073 e Ft összeg 

Ebből: 

Kommunális adó: 2.932 e Ft ( 73%) 

Iparűzési adó: 4.990 e Ft( 42 %) 

Gépjármű adó: 2.834 e Ft( 63 %) 

Egyéb közhatalmi bevétel:  

  talajterhelési díj: 209 e Ft 

  egyéb bírság: 103 e Ft 
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Kiadások 

 

Az önkormányzat 2016. I. félévi kiadása 72.429 e Ft  

 

I. Működési kiadások  
 

 

1. Személyi juttatások 25.493 e Ft (54 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső 

személyi juttatásokból áll. Ez megfelel az időarányos előirányzatnak. 

 

 2. A munkaadókat terhelő járulékokra 6.167 e Ft-ot (55 %) fizettünk ki a személyi juttatások 

vonzataként.  

 

 3. Dologi kiadások összesen 35.684 e Ft-ot (51 %) tettek ki. 

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  0 e Ft .(0 %) 

5. Egyéb működési célú kiadások 387 e (1%) 

 

 

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 
 Felújítás 237 e Ft (1 %),  

 Beruházások 4461 e Ft (75%):  

 

 

A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti kimutatását (előirányzat, teljesítés) a jelen 

előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 

 

 

Hajmáskér, 2016. augusztus 26.  

            

                                                                                     Köbli Miklós s.k. 

                                                                                     polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a 2016. 

évi költségvetés I. féléves költségvetésről készült tájékoztatót. 

 

Határidő: 2016. szept. 02. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 



Hajmáskér Község Önkormányzat 

Polgármesterétől 

 

 
 

Előterjesztés 

Hajmáskér Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetési rendelet módosításához 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és 

Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény előírásai 

alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók 

szerinti, részletes, 2016. évi költségvetési módosítását a képviselő- testület részére 

megtárgyalásra előterjesztem. 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat 2016.évi költségvetése: 

254.889 E Ft Költségvetési bevétel 

495.641 E Ft Költségvetési kiadás 

240.752 E Ft 

86.857 E Ft 

153.895 E Ft 

Költségvetési hiány 

- ebből működési  

 felhalmozási hiány 

 

 

 

Hiány a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözetéből adódik az 

Önkormányzatnál, a hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradványból történik. 

 

Felhalmozási hiányból lesznek felújítva az utak, és az Óvoda, amit a 2015 évben nyert 

meg az Önkormányzat pályázattal, a Muzeális kiállítóhelyre berendezések vásárlása, 

iskolánál az eresz és a kerítés felújítása, egy önjáró fűnyíró beszerzése és a térfigyelő 

kamerák felújítása. 

 

A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az 

óvatosság elve, valamint a 2016-től érvényesülő feladatfinanszírozás elve, amely szerint 

a központi támogatások adott feladatra használhatók csak fel, azok átcsoportosítására 

alig van lehetőség 

 

Bevételeknél figyelembe vettük az előző évi teljesülések összegét, de a kiadások 

teljesítése előtt figyelemmel kell lenni a ténylegesen befolyt bevételek nagyságára. Az 

állami normatívák az előző évhez képest csökkentek, de évközi többlettámogatásként ( 

az előző évhez hasonlóan) valószínűleg az elmaradás nagy részét megkapjuk. A várható 

pénzmaradvány jelentősen nőtt az előző évhez képest, mivel ebben található a 2015. 

évben kapott pályázat összeg, amit az Óvoda és az utak felújítására nyertünk. A 

pénzmaradvány összege, amellyel a tervezéskor számoltunk 240.752 e Ft. 
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 A várható kiadásokat részletesen, kormányzati funkciók szerinti bontásban az 

előterjesztés mellékletei tartalmazzák.  

Az önkormányzat 2016.évi létszámkerete: 48 fő, amelyből 34 fő közfoglalkoztatott. 

Képviselőtestület létszáma 7 fő. 

 

A koncepcióban elfogadottak szerint terveztünk, figyelembe vettük az előző évi 

teljesítési adatokat, valamint a várható áremelkedéseket, az infláció mértékét, a 

képviselő testület fejlesztési szándékát, törekedve a hatékony költséggazdálkodásra. 

 

Az előző évekhez hasonlóan most sem került tervezésre a dolgozókat érintő 

bérkompenzáció sem kiadási, sem a bevételi oldalon. Az majd évközben a tényleges 

többlet bevétel összegével az előirányzatok módosításakor kerül be a költségvetésbe. 

 

A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a 

felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák. 

 

Az önkormányzat 2016.évi tervezett általános tartaléka 97.021 e Ft. 

  

 

Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-

tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi költségvetés módosítás tárgyában. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt 

bevételi és kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

Hajmáskér, 2016. augusztus 26. 

 

 

 

 

 

 Köbli Miklós sk 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hatásvizsgálati lap 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetéhez 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

I. Várható társadalmi hatások 
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon 

követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a 

tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.   

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata és az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2015. évre vonatkozóan a költségvetés 

módosításáról szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. 

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a 

központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. 

 

III. Várható környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

előírásai alapján. 

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a 

jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási 

lehetőségeket. 

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi 

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-

testületnek. 

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) 

pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

Hajmáskér, 2016. augusztus 26. 

      Kovács János György s.k. 

       jegyző 



 

Indoklás 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet 

tervezetéhez 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került 

Hajmáskér Község Önkormányzata 2015. évre vonatkozó költségvetés módosításnak 

tervezete. 

 

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében: 

 

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag 

megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához 

szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. 

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi 

fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni 

kell a közfeladat megszüntetéséről 

23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely 

elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves 

gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az 

önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési 

kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás 

biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó 

kötelezettségvállalások biztosítása. 

24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi 

költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-

testületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, 

mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 

27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 

gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 

az önkormányzati hivatal gondoskodik.” 

 

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az 

információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető 

összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti. 











Határozati javaslat 

 

….. / 2016. (IX. 01.) határozat 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a 

Hajmáskér 607/12 hrsz. ingatlan megosztását, a CARTO-Z Földmérési és Térképészeti Kft. 

által készített, 2/2016 munkaszámú változási vázrajz szerint. 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

telekalakítási eljárás lebonyolítására. 

 

 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 



Határozati javaslat 

 

….. / 2016. (IX. 01.) határozat 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának VEB/005/2783/2016. ügyiratszámú 

észrevételét az önkormányzat a többször módosított Helyi Építési Szabályzatról szóló 

14/2010. (XII.02.) rendeletével kapcsolatban. 

 

 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Határidő: azonnal 



Határozati javaslat: 

……/2016. (IX.01.) határozata: 

 

1. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és 

az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.- vagyonkezelésében) lévő Hajmáskér 1/4 

helyrajzi számon felvett kivett út megnevezésű, 294 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

2.  Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és 

az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.- vagyonkezelésében) lévő Hajmáskér 1/20 

helyrajzi számon felvett kivett saját használatú út megnevezésű, 2057 m2 területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

3. Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 

2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és 

az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.- vagyonkezelésében) lévő Hajmáskér 1/32 

helyrajzi számon felvett kivett saját használatú út megnevezésű, 970 m2 területű 

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

 

4. Az 1-3. pontban felsorolt ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában 

meghatározott, a helyi közutak és tartozékaik kialakításának és fenntartásának 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület és közúti 

funkció céljára kívánja felhasználni. 

 

5. Hajmáskér Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő 

költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 

megtérítését. 

 

6. Az igényelt ingatlanok nem állnak védettség alatt.  

 

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban felsorolt 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 

MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 

8. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-3. pontban felsorolt 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást 

aláírja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 



Határozati javaslat 

 

….. / 2016. (IX. 01.) határozat 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 

pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 8. pont szerint kiírt „Az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására” jogcímű pályázati kiírásra, a 8192 

Hajmáskér 21 hrsz. Széchenyi István u.; 8192 Hajmáskér 49 hrsz. Erkel Ferenc u. és a 8192 

Hajmáskér 87 hrsz. Munkácsy Mihály u. ingatlanokon járda és felszíni vízelvezető rendszer 

felújítására, 112.010.470,- Ft összegben. 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésének általános tartalékának terhére, a pályázathoz szükséges 17.188.858,- forintot 

biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 



ELŐTERJESZTÉS 

 

Hajmáskér Község Képviselő - testületének 

 2016. szeptember 01-i ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő - testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§ 14. pontja alapján 

a helyi önkormányzati társulásoknak be kell számolniuk a társulás működéséről, erről a társulási 

megállapodásban kell rendelkezni. 

 

A Társulási Megállapodás 26. pontja szerint: 

 

„26. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselő- testülete előtt. A 

beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a zárszámadás elfogadását követően. A 

beszámoló magában foglalja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.” 

 

Ennek megfelelően elkészítették a Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Az előterjesztés tartalmazza a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2014. 

évi tevékenységéről, a Társulás pénzügyi helyzetéről, és a fenntartásában lévő VKTT Egyesített 

Szociális Intézmények szakmai beszámolójáról szóló dokumentumot. 

 

Kérem a tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kelt: Hajmáskér, 2016. augusztus 25. 

 

 Köbli Miklós s.k. 

            polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

……/2016. (IX.01.) határozata 

 

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

2.) A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a társulás elnökét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 



ELŐTERJESZTÉS  
 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 01.-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  A központi háziorvosi ügyelet finanszírozására kötött megállapodás módosítása 

 

Előterjesztő:  Köbli Miklós polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 2016. 

július 4 napi ülésén meghozott, 18/2016. (VII. 4.) határozatában azt javasolta a képviselő-

testületeknek, hogy az önkormányzatok a központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 

2016. június 1-jétől 2017. május 31-ig továbbra is 18,77 Ft/hó/fő összeggel járuljanak hozzá, 

amelyből 1,41 Ft/fő/hó összeget fejlesztési hozzájárulásként, kizárólag gép-, műszer- és 

eszközfejlesztésre lehet felhasználni. 

 

A General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: 

Szolgáltató) 2012. február 20-án megkötött vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) 1. 

pontja rögzíti a szolgáltatás díjának fedezetét: 

 

„A szolgáltatás díjának fedezetéül a 43/1999. (III. 03.) Kormányrendelet alapján a vállalkozó 

által az OEP-pel kötött szerződésben a Központi Orvosi Ügyelet ellátására biztosított 

támogatás összege szolgál, melyet vállalkozó közvetlenül igényel meg az OEP-től. 

 

Amennyiben ez az összeg nem fedezi az ajánlati árat, az OEP által finanszírozottakon felül 

esetlegesen felmerülő összeget a megrendelő biztosítja a szolgáltatással érintett 

önkormányzatok költségvetéséből, a 2012. évre vonatkozóan maximum 20.-Ft/fő/hó erejéig.” 

 

A Szerződés 1.2. pontja tartalmazza a szerződés módosítására vonatkozó előírásokat:  

 

„1.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy minden tárgyév január 1-jei hatállyal közösen, 

írásban módosítani jogosultak a vállalkozói díj összegét a KSH által az adott évben közzétett 

infláció mértékével.” 

 

Az infláció mértéke 2015. évben a KSH által közzétett módon -0,1% volt. 

 

Mindezekből következik, hogy a központi háziorvosi ügyelet ellátásának fedezetéül elsősorban 

– és a megkötött vállalkozási szerződés szerint is – az OEP finanszírozás szolgál. Ez a 

szerződés szerinti vállalkozói díj. Ennek összege a mindenkori inflációval emelhető. 

 

A Szolgáltató 2012. május 01. napi hatállyal, határozatlan időre együttműködési megállapodást 

(a továbbiakban: Együttműködési megállapodás) kötött az Országos Mentőszolgálattal a 

központi ügyelet diszpécserszolgálatának ellátására. A feladat ilyen formában való ellátása 

esetére a Kormányrendelet 19. § (4) bekezdése biztosítja az OEP finanszírozás +10%-kal 

történő emelését. Az Együttműködési megállapodás 3.1. pontjában a 
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mentésirányítási/diszpécserszolgálati feladatok ellátásáért fizetendő szolgáltatási díjat a felek 

275.000.-Ft-ban határozták meg. 

 

A Szolgáltató 2016. június 7. napján küldte meg a Társuláshoz az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárral a finanszírozás tárgyában megkötött szerződését, amelyben az OEP közölte a 2016. 

június 1. napjától a finanszírozásnál figyelembe vett lakosságszámokat. 

 

Mindezek figyelembevételével végeztük el az alábbi számításokat a Kormányrendelet 19. §-

ának rendelkezéseiből kiindulva: 

 

Település Ellátott lakosságszám Éves finanszírozás mértéke 

Várpalota 20.397 fő 1.542.013,- Ft 

Berhida 6.013 fő 558.127,- Ft 

Pétfürdő 4.882 fő 453.147,- Ft 

Hajmáskér 3.086 fő 286.443,- Ft 

Öskü 2.256 fő 258.673,- Ft 

Ősi 2.083 fő 238.837,- Ft 

Tés 811 fő 92.989,- Ft 

Jásd 729 fő 83.587,- Ft 

Sóly 502 fő 46.596,- Ft 

Vilonya 99 fő 9.189,- Ft 

Összesen 40.858 fő 3.569.601,- Ft 

 

Mindösszesen: 40.858 főre: 3.569.601.- Ft, ehhez jön még az OMSZ-el a diszpécserszolgálat 

ellátására kötött Együttműködési megállapodás alapján +10%, vagyis: havonta 3.926.561.-Ft 

összegű finanszírozást kap a Szolgáltató az államtól. Ebből díjként 275.000.-Ft-ot fizet ki 

havonta az OMSZ-nek. 

 

Fentiek alapján a központi háziorvosi ügyelet önkormányzati hozzájárulásának számítása: 

 

Vállalkozói díj/hó OEP finanszírozás 

Ft/hó 

Finanszírozandó 

különbség Ft/hó 

Hozzájárulás 

Ft/fő/hó 

4.127.319 x 1,042 x 

1,017 x 0,998 x 

0,999) /inflációval 

módosítva/=4.360.665 

3.926.561 – 275.000 

= 3.651.561 

709.104 17,36 

 

2013. november 1-jétől 2014. május 31-ig a lakosságszámnak megfelelő hozzájárulás 18,77 

Ft/fő/hó összegben került megállapításra. A 2012. évi 4,2%-os inflációhoz képest azonban 

azóta az infláció folyamatosan kisebb (az utóbbi 2 évben negatív előjelű) volt, ennek 

köszönhetően, és elsősorban annak, hogy a Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése alapján a 

díjazás alapösszege 2014. január 1-jétől 40,- Ft-ról 42,- Ft-ra nőtt, a 2013. november 1-jétől 

megállapított hozzájárulás összegét azóta a szerződésszerű hozzájárulás kiszámított összege 

egyetlen évben sem érte el. Ettől függetlenül, annak érdekében, hogy az ellátás minősége, 

színvonala ne csökkenjen, a Szolgáltató képviselőjének kérésére a települési hozzájárulás 

mértéke egyetlen évben sem került a 18,77,- Ft/fő/hó összeghez képest lecsökkentésre. Az OEP 

finanszírozás figyelembevételével kiszámított szerződés szerinti hozzájáruláson felüli részt a 

Kistérségi Társulást alkotó települések fejlesztési támogatásként biztosították. 
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Fent leírtaknak megfelelően a Társulási Tanács 2016. július 4. napján megtartott ülésén 

meghozott, 18/2016. (VII. 4.) határozatával azt javasolta a képviselő-testületeknek, hogy a 

2016. évben is, illetve, 2016. június 01. napjától, a következő felülvizsgálatig továbbra is a 

18,77.- Ft/fő/hó összeget fizessék a központi háziorvosi ügyelet feladat-ellátására. Mivel 

azonban ez több, mint a szerződés szerinti számítással megkapott összeg, a különbözetet: 1,41.- 

Ft/fő/hó összeget más jogcímen, fejlesztési támogatásként adjunk át a Társuláson keresztül a 

General Medicina Kft. részére, amely az eszközpark fejlesztésére, gép- műszer beszerzésre 

szolgál, és eszerint kell vele elszámolni. Javasolta továbbá, hogy a hozzájárulás összege 2017. 

június hónapban, a lakosságszámok ismeretében kerüljön újra felülvizsgálatra. 

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetését egész évre 18,77,- Ft/fő/hó hozzájárulással 

terveztük, így a hozzájárulás teljes összege az önkormányzat 2016. évi költségvetésében 

rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a 

Társulási Tanács javaslatát! 

 

 

 

Hajmáskér,  2016. augusztus 26. 

 

 

Köbli Miklós 

polgármester 

 

 



Határozati javaslat: 

 

 

…./2016.(IX.01.) határozata: 

 

 

1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi 

háziorvosi ügyelet feladatának ellátásához 2016. június 01. napjától 2017. május 31. 

napjáig 17,36 Ft/hó/fő összeggel járul hozzá. 

 

2) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-

Ft/fő/hó) összegéhez képest mutatkozó különbözetet: 1,41.-Ft/fő/hó összeget 2016. június 

01. napjától 2017. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adja át a Társulás részére a 

központi háziorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. Ezt a 

támogatást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és 

eszerint kell vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2016. június 

01. napjától 2017. május 31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó. 

 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, és felhatalmazza a Társulással a 

finanszírozási megállapodás megkötésére, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő: – az 1)-2) pontokra: folyamatos 

 – a 3) pontra: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet a képviselő-testület 83/2016. (IX.01.) határozatához: 

 

M e g á l l a p o d á s  

módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 

Hajmáskér Község Önkormányzata (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.,) képviseli: Köbli Miklós 

polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat,  

 

másrészről: 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.,) képviseli: 

Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke – a továbbiakban: Társulás 

 

a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2013. július 01. napján a központi háziorvosi ügyelet 

működtetési költségeihez való lakosságszám-arányos hozzájárulás tárgyában létrejött Megállapodás 

4.) a.) pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 

 

„ 4.) a.) Az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás mértéke 2016. június 01. és 2017. május 

31. közötti időszakra vonatkozóan 17,36 Ft/hó/fő, emellett az Önkormányzat vállalja, hogy 

1,41.-Ft/fő/hó összeget fejlesztési hozzájárulásként ad át a Társulás részére a központi 

háziorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. A fejlesztési 

hozzájárulást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni. Így 

az önkormányzati támogatás teljes összege 2016. június 01. napjától 2017. május 31. napjáig 

továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó, mindösszesen: 57.924,- Ft/hó.” 

 

2. A Megállapodás többi pontja változatlanul hatályban marad. A hozzájárulást jóváhagyó 

határozatok: 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 83/2016. (IX.01.) határozata 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása: 18/2016. (VII.04.) Társulási Tanács határozata 

 

 

 

Várpalota ,  2016. szeptember 06. 

 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata  

képviseletében: Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

Köbli Miklós Kovács János György Molnár Rita 

polgármester jegyző főelőadó 

 

 

 

Várpalota Kistérség Többcélú  

Társulása képviseletében: Ellenjegyző:  Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Talabér Márta Sándor Tamás Pecánkáné Szőke Judit 

a Társulási Tanács elnöke aljegyző költségvetési ügyintéző 


