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Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2016. november 30. napján az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi
ülésre összehívja.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)
Az ülés napirendje:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2016. III. negyedévi költségvetésének helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
5.) Az Önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
6.) Három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
7.) Vegyes ügyek
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

H a j m á s k é r , 2016. november 25.

P. H.
Köbli Miklós
polgármester s. k.

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 30. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülte Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról”
című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2016. november 25.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

....../2016.(XI.30.) határozata
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Képviselő-testület 85/2016. (IX. 28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az
Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozási nyilatkozat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére megküldésre került. A pályázat határidőben kiírásra került.
Képviselő-testület 86/2016. (IX.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: ASP rendszerhez való csatlakozás, pályázat
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű felhívásra. A pályázat
határidőben be lett nyújtva.
Képviselő-testület 90/2016. (IX.28.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Gépi hótolási munka ajánlattételi felhívása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
ajánlattételi felhívást ír ki gépi hótolási munkákra. A felhívás megjelent a Naplóban,
Hajmáskéri Hírlapban és az Önkormányzat honlapján. A felhívás egyúttal megküldésre
került Vajda Géza vállalkozónak; VKSZ Zrt.-nek; Árkovics Györgynek; Néka Kft.-nek és a
Palota Sped Kft. részére.
Képviselő-testület 92/2016. (X.26.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Gépi hótolási munkára érkezett ajánlatok elbírálása
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Vajda
Géza vállalkozóval köt megállapodást, 2016. november 01. napjától 2017. március 31. terjedő
időszakra, a gépi hótolási munkák ellátására. A megállapodás aláírásra került.
Képviselő-testület 93/2016. (X.26.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraira vonatkozó javaslatot. A véleményt
tartalmazó határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és
Hatósági Osztálynak.

Képviselő-testület 94/2016. (X.26.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Hajmáskér 026/12 hrsz. ingatlan megvétele
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajmáskér
026/12 hrsz. ingatlant megvásárolja 1.385.580,- Ft-t Csehi Gyulától (8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 7. 3/4.). Az adásvételi szerződés aláírásra került és a vételár átutalásra került
Csehi Gyula részére.
Képviselő-testület 95/2016. (X.26.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Az Önkormányzat adóállomány ellenőrzése
Felelős: Kovács János György jegyző
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
kommunális adó és pótlékaik alapján 15 fő adóalanynál a kintlévőségek törlésre kerüljenek. A
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatala adócsoportja tájékoztatva lett a Képviselő-testület
döntéséről.
Képviselő-testület 96/2016. (X.26.) határozata (Határidő: azonnal)
Tárgy: Hajmáskér 030/4 hrsz. ingatlanon sorompó elhelyezése
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárult, hogy a
Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., az Önkormányzat tulajdonában lévő 030/4 hrsz., kivett
saját használatú út, művelési ágú ingatlanon sorompót helyezzen el, a Hajmáskér 029 és a Sóly
015/3 hrsz. ingatlanokon való illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. A Képviselőtestület döntéséről a Verga Zrt. tájékoztatva lett.

Hajmáskér, 2016. november 25.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Szám: ……………./2016.

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23. napi
nyilvános ülésére
Tárgy: 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Hajmáskér Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 85/2016. (IX. 28.) számú
határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójához való csatlakozásról. Az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF)
foglaltaknak megfelelően 2016. október 4. napjáig kiírásra került mindkét típusú pályázat. A
benyújtási határidőig – 2016. november 15-éig, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma
módosított – „A” típusú pályázatra 8 fő nyújtotta be pályázatát, „B” típusú pályázat nem érkezett.
Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója,
 doktori (PhD) képzésben vesz részt,
 kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztrációra volt szükség.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva az Önkormányzatnál kellett benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az Önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő benyújtásának módosított határideje: 2016.
november 15.
Ennek megfelelően az EPER-Bursa rendszerben rögzített, az Önkormányzathoz határidőben, a
kötelező mellékletekkel együtt benyújtott, érvényes „A” típusú pályázatok száma: 8 db (1. sz.
melléklet)
A pályázat elbírálása, értesítés a pályázati döntésről:
A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15- ig bírálja el és
rögzíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történhet.
Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn
túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és kizárását írásban
indokolja.
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Minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését
írásban indokolja.
Az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatja abban az esetben, ha az
ösztöndíjas elköltözik az Önkormányzat területéről. Ebben az esetben is határozatban kell rendelkezni
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
Az Önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a
pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét
elutasítja. Ennek megfelelően a megítélt támogatás havi összegét köteles rögzíteni az Önkormányzat
az EPER-Bursa rendszerben. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal
maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a
pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
Az Önkormányzat a támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből formai okból kizárt
pályázók eredeti döntési listáit 2016. december 9-ig elküldi a Támogatáskezelő részére.
Az Önkormányzat 2016. december 12-ig a Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza a támogatások összesített adatait, valamint döntéséről és annak indokairól az
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat.
Az ösztöndíj időtartama, folyósítása:
A megítélt ösztöndíjak összegét az Önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben
átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) részére. „A”
típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév
második (tavaszi), illetve a 2017/2018. tanév első (őszi) félév). Az ösztöndíj folyósítása a
Támogatáskezelő részére: 2017. január 31. és 2017. augusztus 31.
Hajmáskér Község Önkormányzata – erejéhez méreten – továbbra is támogatni kívánja azokat a
családokat, akik a felsőoktatásban tanuló gyermekei miatt még nagyobb terhet viselnek, ezért is
csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
A Képviselő-testületnek az előző évek során alapvető kiindulási pontja az elbírálás szempontjánál az
volt, hogy a felsőoktatási intézményben a lakóhelyüktől távol tanuló diákok mindegyike kapjon
támogatást, hiszen arra mindenki rászorul.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Hajmáskér, 2016. november 25.
Köbli Miklós s.k
polgármester
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…../2016. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat-javaslat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:
a.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2017. évre vonatkozóan az 1. számú melléklet
szerint 8 fő pályázó számára állapít meg támogatást, melynek összege: 8 fő x ……………,Ft/hó x 10 hónap= ………………. Ft.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a megállapított
támogatás összegét a 2017. évi költségvetésébe ……………,- forint keretösszeget a Bursa
Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be.
b.) Felkéri továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati lapokat
2016. december 9-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint az ÁSZ 14-15. §-ai
szerint 2016. december 12. napjáig a támogatások összesített adatait hozza nyilvánosságra és
a pályázókat értesítse.
Határidő:

a) 2017. évi ktgv elfogadása
b) 2016. december 9., 12.

Felelős: a) Kovács János György jegyző
b) Köbli Miklós polgármester
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1. sz. melléklet

A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára jelentkezett és a pályázati kiírásnak
megfelelt (érvényes) hallgatók névsora
„A” típusú

Sorszám

1.
2.

Név

Baumgartner
Jennifer
Hannig Erik

4.

Illikmann
Szabina
Molnár Péter

5.

Stribl Rebeka

6.

Takács Eszter

7.

Tóth Anett
Blanka
Vajda Kitti

3.

8.

Lakóhely
Hajmáskér
község

Előző évi
támogat
ás Ft/hó

A
családba
n élő
eltartott
ak
száma

Egyedülálló
/elvált szülő

A
családban
rokkant/ta
rtós beteg

Dózsa Gy. u.
2.
Dózsa Gy. u.
19.
Dózsa Gy. u.
35.
Kossuth L. u.
44.
Jókai M. ltp.
5/D 3/12.
Munkácsy M.
u. 30.
Szederfa u. 1.

3.000

1

nem

3.000

1

-

Jókai M. ltp
5/B 2/7.

Több
gyermek
tanul

Árva/fél
árva

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

3

igen

nem

igen

nem

3.000

1

igen

nem

nem

nem

3.000

2

igen

nem

nem

nem

3.000

1

nem

nem

nem

nem

3.000

2

nem

nem

igen

nem

3.000

1

igen

igen

nem

nem

Megállapított
támogatás
összege Ft/hó

2017. évi
pályázat
összege
Ft/10 hó

Érvényes pályázat: határidőben benyújtott, kötelező mellékletek csatolva
A Bursa 2016. évi fordulójára 10 pályázó nyert támogatást. A támogatás összege összesen: 10 fő x 3.000 Ft x 10 hónap = 300.000 Ft volt.
Hajmáskér, 2016. november 16.

Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármestere
Szám:
/2016.

BESZÁMOLÓ
Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III. negyedéves
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 III. negyedéves 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. III. negyedévi bevétele 193.832 e Ft 73 %-os teljesítésnek felel meg
a módosított előirányzathoz viszonyítva.
I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 128.195 e Ft –
ami 71 %-os teljesítést jelent

Önkormányzatok működési támogatása
- települési önkormányzatok működési támogatása: 56.014 e Ft (76%)
- Köznevelési feladatok támogatása: 34.316 e Ft (61%)
- szociális és gyermekjóléti feladatok: 34.217 e Ft (74%)
- kulturális feladatok támogatása: 2.681 e Ft ( 76%)
- központosított előirányzatok 762 e Ft (100%)
- kiegészítő támogatások 205 e Ft (100%)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
- közfoglalkoztatási program miatti támogatás: 24.134 e Ft
- választások (országgyűlési és EU képviselő) lebonyolításának támogatása : 852 e Ft
- védőnői szolgálat és iskolaorvosi feladatok támogatása: 5.808 e Ft

II. Közhatalmi bevételek 16.748 e Ft összegben realizálódtak ( 76 %):
Kommunális adó: 4.883 e Ft ( 100%)
Iparűzési adó: 7.546 e Ft( 63 %)
Gépjármű adó: 3.612 e Ft( 80 %)

Egyéb közhatalmi bevétel:
talajterhelési díj: 276 e Ft
egyéb bírság: 431 e Ft
VI. Működési célra átvett pénzeszközök teljesítése 395 e Ft, amely a Falunap
rendezvényeinek támogatása.

Kiadások
Az önkormányzat 2016. III. negyedévi kiadása 244.431 e Ft (48 %)
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások 85.092 e Ft (70 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres és a külső
személyi juttatásokból áll. Ez megfelel az időarányos előirányzatnak.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 22.194 e Ft-ot (73 %) fizettünk ki a személyi
juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások összesen 69.949 e Ft-ot (65 %) tettek ki.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 603 e Ft .(65 %)
5. Egyéb működési célú kiadások 1.044 e (1%)
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások
Felújítás 52.512 e Ft (35%),
Beruházások 13.037 e Ft (87 %):
A bevételek és kiadások szakfeladatonkénti kimutatását (előirányzat, teljesítés) a jelen
előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Hajmáskér, 2016. november 25.
Köbli Miklós
polgármester
Határozati javaslat:
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi a 2016.
évi költségvetés III. negyedéves költségvetésről készült tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester
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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 képviselőtestületnek.
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. november 24.
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 képviselőtestületnek. 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.

Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Szám: …… /2016.
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:
266.211 E Ft
511.843 E Ft
245.632 E Ft
82.428 E Ft
163.204 E Ft

Költségvetési bevétel
Költségvetési kiadás
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 245.632 e Ft.

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 85.309 e Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet 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. november 24.

Köbli Miklós sk
polgármester
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Hajmáskér Község Önkormányzata
…./2016. (XII. 01.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a közös hivatalra terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
266.211 E Ft
511.843 E Ft
245.632 E Ft
82.428 E Ft
163.204 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési hiány1
-ebből működési
felhalmozási hiány

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az Ör. rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(2) Az Ör. rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg)
kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.

(3) Az Ör. rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(4) Az Ör. rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(5) Az Ör. rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(6) Az Ör. rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(7) Az Ör. rendelet 9.1. … 9.3. mellékletei helyébe a rendelet 9.1. … 9.3. mellékletei
lépnek.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 85.309 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot
állapít meg.2

4. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
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...........................................

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

jegyző

polgármester

Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére
Tárgy: Pályázat benyújtása Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítására
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Magyarországon fellelhető I.
világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló
1551/2016. (X. 13.) Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot írt ki a magyarországi
temetkezési helyen található I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételére, felújítására,
helyreállítására.

A pályázat célja
A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott I. világháborús
hadisírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati
program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az I. világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet,
s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás
erősítéséhez.
A pályázati felhívás tekintetében I. világháborús hadisírnak minősülnek mindazon temetési helyek,
ahol magyar honosságú I. világháborúban honvédelmi kötelezettségük teljesítése során elesetteket,
vagy azzal összefüggésben szerzett sebesülés, betegség következtében, vagy hadifogságban
meghaltakat temettek, vagy az azóta eltelt időszakban újra-, vagy áttemettek, ideértve azokat a
területeket is, amelyek jelenleg nem temetői funkciót töltenek be.
Jelen pályázati felhívás tekintetében I. világháborús emlékűnek minősülnek a temetési hely területén
található emlékművek.

Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, járási
kormányhivatalok.
Egyházi tulajdonban lévő temető esetén, az egyház jogi személyiséggel rendelkező egységei,
szervezetei vagy intézményei.

Támogatható tevékenységek
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum az alábbi tevékenységeket támogatja:
-

I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetétele (felújítása, helyreállítása);

-

I. világháborús hadisírok és emlékművek közvetlen környezetének rendbetétele;

-

I. világháborús hadisírok és emlékművek temetkezési helyen belüli megközelíthetőségének
biztosítása;

-

I. világháborús hadisírok helyi információs, valamint arculati és megemlékezési célt szolgáló
kiegészítő elemeinek kialakítása, felújítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
-

kivitelezési költségek;

-

restaurálási költségek;

-

emlékművek felújítása esetén szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus,
statikus és építész szakértők);

-

tervezői díjak.

Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:
2016. november 25. – 2017. december 31.
Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa
-

felújítandó hadisíronként 100.000.- forint, azaz egyszázezer forint,

-

kialakítandó hősi temető (emlékpark) esetenként 5.000.000.- forint, azaz ötmillió forint

-

felújítandó emlékművenként 1.000.000.- forint, azaz egymillió forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.
Önrész mértéke: nem szükséges önrészt vállalnia a pályázónak.
A támogatás intenzitása: 100%.
Jelen pályázati felhívás keretében megvalósításra kerülő feladatok végrehajtására legfeljebb
2.000.000.000 Ft, azaz kétmilliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésre.

A pályázat beadása 2016. november 03-tól folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

…../2016. (XI.30.) határozati javaslat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 46.350.720,Ft, azaz Negyvenhatmillió-háromszázötvenezer-hétszázhúsz forint összegre pályázatot nyújt be, a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú, „a
Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” elnevezésű felhívásra.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a
pályázat benyújtására és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér, 2016. november 25.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

