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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.I. félévi ülésterve
Január
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Az együttes ülés napirendje:
1.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek
alapját képző 2017. évi célok meghatározása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése és vezetői
illetménypótlék megállapítása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
3.) Közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Vegyes ügyek
II.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2017. I. félévi üléstervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tárgyalása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Hajmáskér település HÉSz módosítása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) Együttműködési megállapodás (Hajmáskéri Települési Roma Önkormányzat) felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
5.) Vegyes ügyek
Február
I.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: Horváthné Székely Zita belső ellenőr
3.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
4.) Hajmáskér Község Önkormányzata művelődésszervezőjének beszámolója a 2016. évről és
2017. évi munkatervének tárgyalása
Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező
5.) A település egyes belterületi útjainak felújításával kapcsolatos közbeszerzési pályázat kiírása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
6.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2017.évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
7.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
8.) Vegyes ügyek
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Március
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Napirend:
1.) Közös fenntartású intézmények 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Közös fenntartású intézmények 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Beszámoló a Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bt. 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Szalai Attila ü. ig.
II.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Tájékoztatás a helyi adók 2016. évi bevételeiről
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
4.) Az önkormányzat éves közbeszerzési tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
5.) Vegyes ügyek
III.) Közmeghallgatás
A közmeghallgatás napirendje:
Tájékoztató az önkormányzatot érintő aktuális feladatokról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Április
I.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
3.) Tájékoztatás a közcélú foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Belterületi utak felújítása közbeszerzési pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós
5.) Vegyes ügyek
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Május
I.) Önálló testületi ülés
Napirend:
1.) Egyes helyi rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
2.) Tájékoztató a Falunapi rendezvény szervezéséről
Előterjesztő: Dancsó Valéria művelődésszervező
3.) Vegyes ügyek
Június
I.) Együttes testületi ülés Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületével
Az együttes testületi ülés napirendje:
1.) Lurkó Óvoda beszámolója a 2016/2017. nevelési évről
Előterjesztő: Farkasné Dunai Andrea óvodavezető
II.) Önálló ülés
Napirend:
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
2.) Tájékoztatás egyes belterületi utak felújításával kapcsolatosan
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
3.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2017. január 20.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Szám: …… /2017.
Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzat 2017. évi Költségvetési tervéhez
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi. XC. törvény előírásai
alapján rendeletet alkot. A mellékelt rendelet tervezetet és a kormányzati funkciók
szerinti, részletes, 2017. évi költségvetési tervezetét a képviselő- testület részére
megtárgyalásra előterjesztem.
Hajmáskér Község Önkormányzat 2017.évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege:

185.941 eFt előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege:

487.578 eFt előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:
d) finanszírozási bevétele:
e) finanszírozási kiadása:
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

- 301.637 eFt,
301.637 eFt előirányzattal
0 eFt előirányzattal
301.637 eFt,

Hajmáskér Község Önkormányzat hiányának fedezetéül az előző évi maradványból
származó többlet szolgál.
A tervezés eredményeképpen Sóly Község Önkormányzat költségvetési főösszege
487.578 eFt, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege,
487.578 eFt bevételi előirányzattal, és 487.578 eFt kiadási előirányzattal.
A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokra az alábbiak szerint teszünk
javaslatot:
Személyi juttatások:
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Egyéb működési célú kiadások:
Beruházások:
Felújítások:

108.575 eFt
24.516 eFt
99.623 eFt
8.800 eFt
27.500 eFt
17.058 eFt
201.506 eFt

A tervezésnél fontos szempont mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében az
óvatosság elve.
A bevételek tervezése során irányadóak a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályai, mely
rendelkezik a támogatások települési önkormányzatokat megillető összegéről.
A működési bevételek tervezése az előzetes felmérések alapján megadottak szerint
került meghatározásra.
Tervezéskor számításba vett pénzmaradvány összege: 256.736 eFt.
A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és 2.2. mellékletek tartalmazzák.
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.
A működési kiadások az önkormányzat és intézményei működtetési kiadásait-, a
felhalmozási kiadások a tervezett fejlesztéseket tartalmazzák.
Kérem a tisztelt Képviselő – Testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2017. évi költségvetés tárgyában.

Hajmáskér, 2017. január 20.

Köbli Miklós sk.
polgármester
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RENDELET TERVEZET
Hajmáskér község
Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017.(I.26.) Önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
14/2010.(XII.2.) sz. rendeletének módosításáról
Hajmáskér Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamit egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró:
Veszprém megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatait ellátó Építésügyi Osztálya, Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Veszprém
megyei Rendőr főkapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága,
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat és a szomszéd települési
önkormányzatok véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a
következőket rendeli el:
1.§ (1) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
5.§. Minden terület-felhasználási egységben a magasabb rendű jogszabályok szerinti feltételekkel
és az ott meghatározott funkciójú épületek és építmények helyezhetők el, kivéve az egyes területfelhasználási egységeknél felsoroltaknak megfelelően.
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A fő funkciójú épület csak egy épülettömegben helyezhető el.
(3) A Rendelet 6. § (9) és (10) bekezdése törlésre kerül.
(4) A Rendelet 6. § (14) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(14) A Helyi Építési Szabályzatban (továbbiakban: HÉSZ) előírt beépíthető minimális
teleknagyságot többszörösen meghaladó méretű telken a többszörösség számának megfelelő
számú épület építhető, de csak az övezetre előírt kialakítható telek minimális nagyságához tartozó
megadott építési feltételekkel
(5) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az úszótelekkel kialakított meglévő épületek felújítása, bővítése, átépítése az övezetben
meghatározott maximális építménymagasság és egyéb előírások betartásával, függetlenül az előírt
maximális beépíthetőségtől lehetséges. Az úszótelkes épületeket közvetlenül körülvevő, azzal

szomszédos teleken (közterületen) további építmények kialakítása csak telekrendezés és az összes
beépítési paraméter betartásával lehetséges.
(6) A Rendelet 9. § (10) és (11) bekezdése törlésre kerül.
(7) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb
épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe
csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is
lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű
(8) A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) A gazdasági területek gépjárművek közlekedésére szolgáló területét portalanított szilárd
burkolattal kell ellátni
(9) A Rendelet 10. § (6) e) és f) pontja törlésre kerül.
(10) A Rendelet 11. § (2) bekezdése törlésre kerül.
(11) A Rendelet 15. § (2) bekezdés táblázata az alábbi új sorral egészül ki és magyarázata az alábbira
változik:
A
Övezeti
jele

1
2

B

K-mü-2

C

D

Kialakítható
Kialakítható Beépítés
telek min.
telek legkisebb módja
nagysága
szélessége (m)
(m2)
10000
K
SZ

E

F

G

beépítettség
mértéke

építménymagass
ág

max. (%)

minimális
zöldfelületi
borítottság (%)

10*

80

3,5

max. (m)

SZ: szabadon álló *egy épület max. 400 m2 földszinti bruttó alapterületű lehet
(12) A Rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(6) A K-mü jelű építési övezetben legalább 10 m elő-, 10 m oldal- és 15 m hátsókertet kell
biztosítani. A K-mü-2 építési övezetben legalább 5 m elő-, 5 m oldal- és 15 m hátsókertet kell
biztosítani
(13) A Rendelet 15. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(9) A K-mü épírési övezetben minimális zöldfelületi mértéken belül a telekhatárok mentén kötelező
háromszintű növényzet telepítése. A K-mü-2 építési övezetben a mezőgazdasági üzemi terület
szabályozási terven jelölt részein min. 10-20m széles többszintű növényzetből álló zöldfelületi sáv
(fasor alatta cserjesávval és gyeppel) telepítendő. A telekhatár menti növényzet kialakításakor
tájképvédelmi okokból kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fa- és
cserjefajok alkalmazhatók.
(14) A Rendelet 15. §-a egy új (11) bekezdéssel egészül ki:
(11) Az övezetet max. 2,5 m magas teljes áttörtségű tájhonos cserjefajokkal befuttatott kerítéssel
lehet bekeríteni
(15) A Rendelet 16. § (2) bekezdés táblázatának 6. sora helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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A

B

C

Övezeti
jele

Kialakítható
telek min.
nagysága (m2)

Kialakítható
telek legkisebb
szélessége (m)

3000*

30*

Kl-G

D

F
minimális
beépítetts zöldfelületi
Beépítés
ég
mértéke borítottság
módja
max. (%)
(%)
SZ

E

40

40

G
Építmény
magasság
max. (m)
5*

SZ: szabadon álló,
kialakult

*kivéve a meglévő épületek, ahol a kialakult szerinti ill. ahhoz illeszkedő;

K:

(16) A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A Kl-3 övezet épületein kizárólag az állagmegóvás, valamint a felújítási munkák közül az
engedélyezési eljárásokhoz nem kötött (hő- és vízszigetelési, valamint a nyílászáró cserék)
munkák végezhetők
(17) A Rendelet 16. § (6) bekezdése törlésre kerül.
(18) A Rendelet 18. § (10) bekezdése törlésre kerül.
(19) A Rendelet 29. § (10), (11), a 30.§.(1), 32.§.(4) bekezdésében az „építési engedély” kifejezés
helyébe a „létesíthető” kifejezés lép.
(20) A Rendelet 29. § (17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(17) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb célra
hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad
(21) A Rendelet 36. § (3), (5), (10) és (11) pontja törlésre kerül.
(22) A Rendelet 43. § (6), és (9) c) pontja törlésre kerül.
(23) A Rendelet 44. § (6) bekezdése törlésre kerül.
(24) A Rendelet 45. § (7) bekezdése törlésre kerül.
(25) A Rendelet 46. § (1), (2), és (5) bekezdése törlésre kerül.
2. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási terv – beépítésre szánt területek BSZA-2 és BSZA-3
jelű tervlapja a jelen rendelet mellékletét képező m-BSZA-2-3 kivágat jelű tervlapon jelölteknek
megfelelően módosul.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
Hajmáskér, 2017. ……………….
Köbli Miklós
polgármester

Kovács János György
jegyző

Hajmáskér, 2017. …..
Kovács János György
jegyző

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 25. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata és a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 80. § (1) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén –
biztosítja az önkormányzati működés feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos
feladatok ellátásról.
Az Njt. 80. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak a nemzetiségi önkormányzattal
megállapodást kell kötnie, amelyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. A megállapodásban rögzíteni kell a
helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével;
továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési
kötelezettségeket; a felelősök konkrét kijelölésével; a helyi nemzetiségi önkormányzat
kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési,
utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését; a helyi
nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi , nyilvántartási kötelezettségeket; a helyi
nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. a helyi önkormányzat és
a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak –a
jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából
és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
A megállapodás tervezetét a Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalja.
A fentiekre való tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozat-tervezetben foglaltak
szerint döntsön.
Hajmáskér, 2017. január 20.
Kovács János György s.k.
jegyző

Határozati javaslat:
……/2017. (I.25.) határozata
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskér
Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészt Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, másrészt a
Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között az
alábbiak szerint:
A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XI 1.3I.) Kormányrendelet alapján kötik.
Az Áht. 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és
kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Hajmáskéri Közös Önkormányzati
Hivatal gondoskodik. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok
ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti
megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés
elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az
információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a
vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása
- Magyarország helyi önkormányzatairó1 szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására
kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló
többször
módosított
249/2000.(XII.24.)
Korm.
rendelet
előírásainak
figyelembevételével történt.
I. Általános rendelkezések
1. Felek megállapodnak, hogy a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kötelezően megtartandó üléseinek jegyzőkönyvét a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) segítségével írásba foglalja.
2. Az elkészült jegyzőkönyvek aláírásáról, hitelesítéséről
Kormányhivatalhoz történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.

a

Veszprém

Megyei

3 Hajmáskér Község Önkormányzata a Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a 8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u.31. szám alatti önkormányzati ingatlan épületén belül a feladatellátáshoz
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel ingyenesen biztosítja igény szerint.
4. Hajmáskéri Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, a
közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében Hajmáskér
Község Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy
erre a célra alkalmas helyiséget.
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5. Hajmáskér Község önkormányzata a Hivatal közreműködésével ellátja a nemzetiségi
önkormányzat testületi üléseinek előkészítését, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási,
sokszorosítási, postázási feladatokat és egyéb működéssel, gazdálkodással kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
Az ezt meghaladó feladatok fedezetété és az egyéb működési költségeket a nemzetiségi
önkormányzat az állami támogatás és egyéb bevételeibő1 biztosítja.
II. Gazdálkodás
1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
1.1 A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
1.1.1 A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan a helyi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzattal történő kapcsolattártasra a pénzügyi, gazdálkodási előadót je1öli ki.
1.1.2 A nemzetiségi önkormányzat elnöke a Hivatal által előkészített költségvetési határozattervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a testületnek. A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a nemzetiségi
önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a működési és felhalmozási célú bevételeket és
kiadásokat, egymástó1 elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint. A
nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat hagyja jóvá. A
nemzetiségi önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összeget.
2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
2.1 Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre,
határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület- az első negyedév
kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a jegyző (az általa megbízott pénzügyi
előadó) készíti elő.
3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje
3.1.1 A költségvetés végrehajtása: A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.
3.1.2 Kötelezettségvállalás rendje: A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére
a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi
önkorrnányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalás előtt a
kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem
használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás csak
írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.
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3.1.3. Utalványozás: A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizaró1ag
az elnök, vagy az általa a felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényeítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az
utalványozás ellenjegyzése után kerülhet sor.
3.1.4. Ellenjegyzés: A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzésére a helyi nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére
vállalt kötelezettség esetén a Hivatal pénzügyi, gazdálkodási előadója írásban jogosult. A
kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem
végezheti.
3.1.5. Érvényesítés: Az érvényesítést a Hivatal pénzügyi, gazdálkodási előadója írásban
jogosult végezni.
3.2 A nemzetiségi önkormányzat számlái
3.2.1. A nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a székhelye szerinti helyi önkormányzat
által választott számlavezetőnél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
Hivatal végzi.
3.3. Pénzellátás
3.3.1. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.
3.3.2. Készpénz a nemzetiségi önkormányzat házipénztárán keresztűl akkor fizethető ki, ha az
önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés,
számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a Hivatal
gazdálkodási, pénzügyi előadójának jelzi.
4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje
4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
4.1.1. Az elkészített zárszámadási határozattervezetet az elnök a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról határozatot alkot. A zárszámadási határozattervezetet előterjesztéskor a
képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell
bemutatni: a nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban,
előirányzat felhasználási tervet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését
évenkénti bontásban és összesítve, és a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást,
vagyonkimutatást. A Hivatal közreműködik a végrehajtásban.
4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
4.2.1. A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait
elkülönítetten vezeti.

4

4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat,
szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke
vagy a feladattal megbízott tagja- köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Hivatal
gazdálkodási, pénzügyi előadójának leadni.
4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi
egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a helyi
önkormányzat polgármestere és jegyzője együttesen felelős.
4.2.4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról
nyilvántartást a Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban
bekövetkező változásokró1 információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a
jegyző által írásban kijelölt munkatárs számára.
4.3. Egyéb rendelkezések
4.3.1. A települési önkormányzat és intézményi belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
vonatkoznak a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodására.
4.3.2. A nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a helyi önkormányzat kizárólag abban az
esetben és addig a mértékig felel, ahogyan azt külön megállapodásban vállalta
4.3.3. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el,
az együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
4.3.4. A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbizatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
4.3.5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi együttműködési
megállapodás hatályát veszti.
Hajmáskér, 2017. január 29.

………………………………………
Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér Község Önkormányzata

………………………………………
Hicsár Bertalanné elnök
Hajmáskér Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 25. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: főállású polgármester illetménye
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Tisztet Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2016. december 13. napján elfogadott, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV.
törvény, az Mötv. 71. § (1) – (4) bekezdését az alábbiak szerint módosította:
„71. § (1) A főpolgármester megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek
összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A
főpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre, valamint a
minisztert jogszabály alapján megillető egyéb juttatásokra jogosult.
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának időtartamára havonta

illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény
90%-ának összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében.”
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, törvényben (továbbiakban: Kttv.) 219.§ (1) –
(3) bekezdései az államtitkár alapilletményének, illetménykiegészítésének, valamint vezetői
illetménypótlékának mértékére vonatkozóan a következő szabályokat tartalmazza:
„219. § (1) A közigazgatási államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §) tizenkétszerese.
(2) A közigazgatási államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény
50%-a.
(3) A közigazgatási államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a.”
A Kttv.132. § Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg
úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (1) bekezdése szerint 2017. évben az
illetményalap 38.650,- forint.
A fent idézett jogszabályhely alapján az államtitkár illetményének összege:
Alapilletmény: 38.650 ft x 12=

463.800,- Ft

Illetménykiegészítés: 463.800,- Ft 50 %-a=

231.900,- Ft

Vezetői illetménypótlék: 463.800,- Ft 65 %-a =

301.470,- Ft

Összesen:

997.170,- Ft

Mindezek alapján, Hajmáskér Község polgármesterének illetményének összege (az Mőtv. 71. § (4)
bekezdésének d) alpontja alapján az államtitkár illetményének 55%-a):
548.443,5,- Ft, kerekítve: 548.444,- Ft
A főállású polgármester költségtérítése
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján, a főállású polgármester havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a polgármester
illetményéről, tiszteletdíjáról.
Hajmáskér, 2017. január 20.
Kovács János György s.k.
jegyző

Határozati javaslat:
....../2017.(I.25.) határozata:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Köbli Miklós
polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§
(4) bekezdés d) alpontja alapján, 2017. január 01. napjától havonta 548.444,- Ft illetményre
jogosult.
2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Köbli Miklós főállású polgármester havonta, a
tiszteletdíja 15 %-ban meghatározott – 82.267,- Ft – összegű költségtérítésre jogosult.

