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Előterjesztés 
 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. 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, 2017. szeptember 22. 

 

 

        Köbli Miklós s.k. 

    polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

....../2017.(IX.27.) határozat 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 
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Jelentés 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Képviselő-testület 77/2017. (V.31.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „Hajmáskéri Hősi temetőben található 493 db, I. világháborús hadisír, valamint 1 db emlékmű 

felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 

tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Firmiter Füred Bt-t bízza meg nettó 200.000,- Ft 

összegért. A megbízási szerződés aláírásra került. 

 

Képviselő-testület 78/2017. (V.31.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Árajánlatok kérése a „Hajmáskéri Hősi temetőben található 493 db, I. világháborús hadisír, 

valamint 1 db emlékmű felújítása” tárgyban 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 

Szabó-gránit Bt. (7100 Szekszárd, Kerámia u. 9.); Steco Bt. (2534 Tát, József Attila u. 29.); 

Sikrő-Markó Kft. (8181 Berhida, Rákóczi Ferenc u. 7.); Hungránit Bt. (2200 Monor, Dr. 

Csanádi Gy. u. 10.) és Peller Károly egyéni vállalkozótól (2081 Piliscsaba, Fő u. 23.) kér 

ajánlatokat a tárgyi témában. 

 

Képviselő-testület 79/2017. (V.31.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 

Planteus Kft.-t bízza meg a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére bruttó 1.000.000,- 

Ft összegért. A megbízási szerződés aláírása került. 

 

Képviselő-testület 80/2017. (V.31.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Pályázat „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” kiírásra 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 

pályázatot nyújt be a tárgyi pályázati kiírásra. A pályázat benyújtásra került. 



3 
 

Képviselő-testület 81/2017. (VI.19.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. 

kódszámú pályázat keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás becsült értékének 

megállapításának módszertana 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a tárgyi 

közbeszerzési eljárás, becsült értékének megállapításának módszertanát. 

 

Képviselő-testület 82/2017. (VI.19.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. 

kódszámú pályázat keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a tárgyi 

közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívását. 

 

Képviselő-testület 83/2017. (VI.19.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. 

kódszámú pályázat keretein belül” tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának 

személyi összetétele. 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a tárgyi 

közbeszerzési eljárás, bíráló bizottságának személyi összetételét. 

 

Képviselő-testület 89/2017. (VI.28.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonkezelési 

szerződés módosítása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, a tárgyi 

szerződés módosítását. A módosításról szóló határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére 

megküldésre került. 

 

Képviselő-testület 90/2017. (VI.28.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, a tárgyi 

szerződés módosítását. A módosításról szóló határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére 

megküldésre került. 
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Képviselő-testület 91/2017. (VI.28.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Hajmáskér III. átemelő szennyvízszivattyú felújítása, pótlása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 

Hajmáskér III. átemelőben elromlott szennyvízszivattyú, magasabb minőségű, NP 3153.188 

SH 270 típusú szivattyúra legyen kicserélve, 2.401.010,- Ft + Áfa összegért. Az 

Önkormányzat ugyanakkor kezdeményezte Bakonykarszt Zrt.-nél, hogy a beszerzendő 

szivattyú árának 1/2 része 2017. július 30. napjáig, másik 1/2 része pedig 2018. február 28. 

napjáig kerüljön kifizetésre. A határozati kivonat a Bakonykarszt Zrt. részére megküldésre 

került. 

 

Képviselő-testület 92/2017. (VI.28.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a tárgyi 

beszámolót. A határozati kivonat a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére 

megküldésre került. 

 

Képviselő-testület 95/2017. (VII.10.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása, HIM-HF16. 

kódszámú pályázat keretein belül” tárgyban indított közbeszerzési eljárás nyertes 

ajánlattevőjének kiválasztása 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a 

tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, a Sírkő-Markó Kft. (8181 Berhida, Rákóczi 

u. 7.). A vállalkozói szerződés aláírásra került. 

 

Képviselő-testület 96/2017. (VIII.01.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: TOP 3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázati felhívás 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 

Öskü Község Önkormányzatával konzorciumban pályázat legyen benyújtva a tárgyi 

felhívásra. A határozati kivonat az érintettek részére megküldésre került. 
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Képviselő-testület 97/2017. (VIII.01.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatására” tárgyú pályázati kiírás 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy 

pályázatot nyújt be a tárgyi pályázati felhívásra. A pályázat benyújtásra került. 

 

Képviselő-testület 103/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: 2017. augusztus 31.) 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete áttekintette és változatlan formában 

elfogadta, Hajmáskér Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Képviselő-testület 

döntéséről szóló határozati kivonat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém 

Megyei Kirendeltsége részére megküldésre került. 

 

Képviselő-testület 104/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet megállapodásának felülvizsgálata 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulása és Hajmáskér Község Önkormányzata között, 2013. július 01. 

napján, a központi háziorvosi ügyelet működtetési költségeihez való lakosságszám-arányos 

hozzájárulás tárgyában létrejött megállapodás módosítását. A Képviselő-testület határozata, 

illetve Polgármester Úr által aláírt megállapodás megküldésre került a Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulása részére.  

 

Képviselő-testület 105/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: 56. sorszámú Veszprém szennyvízelvezető és –tisztító vízközmű-rendszer, 2018 – 2032 

Gördülő Fejlesztési Terve 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a 

Bakonykarszt Zrt. által készített, a tárgyi közműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Tervet. A Képviselő-testület határozata megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. 
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Képviselő-testület 106/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: 5. sorszámú Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2018-2032 Gördülő Fejlesztési Terve 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a 

Bakonykarszt Zrt. által készített, a tárgyi közműrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Tervet. A Képviselő-testület határozata megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére. 

 

Képviselő-testület 107/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: TOP-3.2.1.-16 azonosítószámú pályázat Művelődési Ház energetikai felújítására 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 

pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1.-16 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítés” tárgyú pályázati kiírására, a Művelődési Ház energetikai felújítására, bruttó 

34.846.787,- Ft pályázati támogatásra. A pályázat benyújtásra került. 

 

Képviselő-testület 108/2017. (VIII.30.) határozata (Határidő: azonnal) 

Tárgy: A Hajmáskér belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlanara vonatkozó együttműködési 

megállapodás 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 

előzetes együttműködési megállapodást köt, a Hajmáskér belterület 616/9 helyrajzi számú 

ingatlanara vonatkozóan, a Nemzeti Sportközponttal a tárgyi ingatlanon kialakítandó 

tornateremmel kapcsolatban. Az együttműködési megállapodás aláírásra került. 

 

 

 

 

 



ELŐTERJESZTÉS 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2017. szeptember 27. napján tartandó  

nyilvános ülésére  

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához 

való csatlakozás 

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester  

______________________________________________________________________________ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) 2017. augusztus 31-én nyílt 

pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2018. évi pályázati 

fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak 

támogatására.  

A Bursa Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007.(III. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény (a továbbiakban: Nftv.) szolgál. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 

idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. 

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési 

önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.  

 

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A 

Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

 

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhassa a pályázatot, csatlakoznia kell a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1. 

sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot 

legkésőbb 2017. október 2. napjáig ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő 

részére (1381 Budapest, Pf. 1418).  

E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni a Támogatáskezelő részére, ha a 

korábbi pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen 

nyilatkozatot. 

A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja 

vissza. 

 

Az Önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként utalja át a 

Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét 2018. 

január 31. és 2018. augusztus 31. napjáig. 
 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok a 

Támogatáskezelő által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2017. október 3. 

napjáig kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve 



felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatok 

benyújtásának határideje: 2017. november 7.  

 

A pályázatok az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján 

2017. december 7-ig.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan 

ismételten csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.  

 

Hajmáskér, 2017. szeptember 21. 

Köbli Miklós 

polgármester 

 

….. /2017. (IX. …….) Képviselő-testületi határozat-javaslat 

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

fordulójához való csatlakozási szándékát. 

A csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 

évi fordulójára való csatlakozási nyilatkozat aláírására és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére való megküldésére.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

pályázat határidőben való kiírásáról.  

 

Felelős: Köbli Miklós polgármester 

Határidő: A 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

  Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek  

  megfelelően.  
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 

2018 

 

 
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

1381 Budapest, Pf. 1418  

részére ajánlott küldeményként postázandó 

2017. október 2-ig 

 

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete 

 

Nyilatkozat 

a csatlakozásról, valamint  

az elektronikus adatbázis használatáról 

 
 

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő címére 

 2017. október 2-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott küldeményként, egy eredeti, aláírt, lepecsételt 

példányban. 

 
 

Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) ÖNKORMÁNYZAT NEVE polgármestere (a polgármester 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy: 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, 

hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 

pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 

el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott 

döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben 

rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a 

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és 

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 

Érkeztetőszám: 

Iktatószám: 

Támogatáskezelő tölti ki! 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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Alapadatok (önkormányzat): 

Önkormányzat neve: 

Önkormányzat címe: 

Polgármester: 

Jegyző: 

Központi e-mail cím: 

Központi telefonszám: 

Pénzintézeti adatok: 

Számlavezető intézet neve: 

Önkormányzat bankszámlaszáma: 

 

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó): 

Központi kapcsolattartó neve: 

Felhasználónév: 

E-mail cím: 

Telefonszám: 

 

Kijelentem, hogy amennyiben az adatokban változás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást 

végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, és a jóváhagyáshoz – a változás bekövetkezésétől számított 

8 napon belül – új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.  

 

Alulírott Önkormányzati döntéshozó – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában – a jelen nyilatkozat 

aláírásával kijelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.  

 

Kelt: …………………………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

aláírás 

……………………………………………….. 

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel 

P.H. 



ELŐTERJESZTÉS 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. szeptember 27-én tartandó ülésére 

 

Előterjesztés tárgya : A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

                                   szóló önkormányzati rendelet alkotása 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez 

szükséges választópolgárok számáról szóló  rendeletét 2017. május 31-i ülésén módosította . 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának 

hivatalunkhoz megküldött álláspontja szerint az egyértelmű normatartalom miatt szükséges a 

rendeletben foglalt választópolgárok száma meghatározása előtt a legalább szó beillesztése , továbbá a 

rendelet bevezető részének  pontosítása . Mivel a jogalkotási szabályok alapján nem lehet módosítani a 

rendelet bevezető részét , így új rendeletet kell alkotni a jelenlegi szabályozás hatályon kívül 

helyezésével. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek figyelembevételével a rendelet tervezetének 

megvitatására és jóváhagyására. 

 

Hajmáskér, 2017. szeptember  21. 

        Kovács János György s.k. 

                                                jegyző 

INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

 

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási 

eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) részletesen szabályozza a 

helyi népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad felhatalmazást. 

A tárgykör szabályozása nélkül a választópolgári kezdeményezésre elrendelhető helyi népszavazási 

feltételek nem lennének teljes körűen megállapíthatóak. A rendeletben szereplő rendelkezésekkel – a 

törvényi szabályok kiegészítéseként – a Képviselő-testületnek rendelkezésére áll az a jogi 

feltételrendszer, amely szükséges egy helyi népszavazás elrendeléséhez. 

 

Részletes indokolás 

Az 1. § Hajmáskéren a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát rögzíti. 

A  2. § a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

A  3. § a hatályon kívül helyezésre kerülő jogszabályt jelöli meg. 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

(a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján) 

 

1. Társadalmi hatások: a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 

valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.), amely egyértelművé 

teszi a jogalkalmazást. Az Nsztv. szabályait, helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok száma tekintetében az önkormányzati rendelet egészíti ki. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: Nincs. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs.  

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem 

jelent.  

 



 
 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A helyi önkormányzatokról szóló törvény hatályon kívül helyezésével a helyi 

népszavazás és népi kezdeményezés szabályainak önkormányzati rendeletben történő szabályozására 

felhatalmazó rendelkezés is hatályát vesztette. Az NSZ törvény részletesen szabályozza a helyi 

népszavazás eljárás rendjét, feltételeit és csak a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának rendeleti meghatározására ad felhatalmazást. A népi kezdeményezés 

intézménye megszűnt. A rendeletalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 

állnak. 

 

Hajmáskér, 2017.szeptember 21. 

        Kovács János György s.k. 

          jegyző 

 



 
 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

 

 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai 

polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 

92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a választópolgárok legalább húsz 

százaléka kezdeményezte.   

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

3. §  Hatályát veszti a  helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló 11/2017.(VI. 01.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

                Köbli Miklós s.k.                                                               Kovács János György s.k. 

                  polgármester                                                                                jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve : 2017. szeptember 28. 

 

                                Kovács János György 

          jegyző 





Előterjesztés 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. napján 

tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére 

 

Napirendi pont: A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 17/2013. 

(XII.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kovács János György jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) - (2) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi 

önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjakat helyi 

rendeletben állapítsa meg. 

Hajmáskér Község Önkormányzata, a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletében állapította meg az iskolai, valamint az óvodai 

ellátások vonatkozásában az étkezési térítési díjakat. 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító köznevelési intézmények esetében térítési díjak 

összegszerű meghatározásánál a Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. A térítési díj 

alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege 

(nyersanyagnorma). 

A 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 5. §-a szerint az intézményi térítési díjat és a 

személyi térítési díjat ellátási napra és az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása 

következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának 

megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, a bruttó fizetési kötelezettség tekintetében. 

A kerekítés szabálya a következő: 

a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. 



 

A térítési díj összege a nyersanyagnorma BRUTTÓ egységára, a kerekítés szabályait 

figyelembe véve: 

 

Lurkó Óvoda 

 100%-os térítés esetén Ft/adag 

 

2017.10.01-től 

Tízórai 91 

Ebéd 282 

Uzsonna 91 

Összesen 464 

Összesen – a kerekítési 

szabályok figyelembe 

vételével 465 

   Gábor Áron Általános Iskola 

 100%-os térítés esetén Ft/adag 

 

2017.10.01-től 

Ebéd 375 

Összesen – a kerekítési 

szabályok figyelembe 

vételével 375 

50%-os térítés esetén  

 2017.10.01-től 

Ebéd 188 

Összesen – a kerekítési 

szabályok figyelembe 

vételével 190 

 

 

 

 

 

Hajmáskér, 2017. szeptember 22. 

 

        Kovács János György s.k.  

         jegyző 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: 
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (IX.28) önkormányzati 

rendelete a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati 

rendelete módosításáról. 

 

1. A módosítás és az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, 

különösen:  

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendelet elfogadása elsősorban a térítési díjakat fizetőkre lesz hatással. A fizetendő térítési 

díj emelése a családok költségvetését minimálisan növeli. 

A térítési díjakból befolyt összeg az Önkormányzat éves költségvetésének bevételi oldalán 

szerepel. 

Az étkeztetést biztosító külső szolgáltatás megvásárlásához szükséges forrásokat az állami 

támogatás és az ellátottak által fizetett személyi térítési díj fedezi.  

 

2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: 

Nem releváns 

 

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A módosítás éves szinten nem jelent többletfeladatot az önkormányzati ügyintézés előkészítő 

folyamatában. 

 

4. Környezeti, egészségi következményei: nincs  

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet módosítás elmaradása esetén az Önkormányzat bevételei elmaradnak. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

8. Egyéb hatása: Nincs. 

 

Hajmáskér, 2017. szeptember 22. 

 

        Kovács János György s.k.  

         jegyző 



Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 

17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében és a 151.§ (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési díjak 

megállapításáról szóló 17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép. 

2.§ 

Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

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

Köbli Miklós 

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

Kovács János György 

polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 28. 

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

Kovács János György 

jegyző 

 



1. melléklet a …../2017. (IX.28.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Intézményi térítési díj (nyersanyagnorma) napi (bruttó) összege: 

 

a) Lurkó Óvoda 

 

100%-os térítés esetén: 

tízórai:  91,- Ft/adag,  azaz kilencvenegy forint/adag ; 

ebéd:  282,- Ft/adag , azaz kettőszáznyolcvankettő forint/ adag ; 

uzsonna: 91,- Ft/adag , azaz kilencvenegy forint/adag 

összesen: 464,- Ft/adag, azaz négyszázhatvannégy forint/adag 

kerekítve: 465 Ft/adag, azaz négyszázhatvanöt forint/adag 

 

b) Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 

 

100%-os térítés esetén: 

ebéd:  375,- Ft/adag, azaz Háromszázhetvenöt forint/adag 

 

50%-os térítés esetén: 

ebéd:  188 Ft/adag, azaz Egyszáznyolcvannyolc forint/adag 

kerekítve: 190 Ft/adag, azaz Egyszázkilencven forint/adag. 

 







Á R A J Á N L A T  K É R É S  

 
Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és intézményeihez (általános 

iskola, óvoda, orvosi rendelő és laktanya területén, egyes önkormányzati 

tulajdonú épületek udvarai) 

 

2017-2018 telére 

 

2017. november 1. napjától 2018. március 31. napjáig 

 

gépi hótolási munka árajánlat tételi felhívást ír ki. 

 

A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni. 

Előnyt jelent: hajmáskéri telephely, a gép Hajmáskéren 

történő tárolása vagy ha a kezelő személyzet hajmáskéri lakos. 

 

1.) Ajánlati kérelem: egy összegű átalánydíjas 

vagy 

2.) Ajánlati kérelem: rendelkezésre állási díj + óradíj 

 

Árajánlat benyújtásának határideje (zárt borítékban): 

 

2017. október 25. (szerda) 15
00

 óra 

 

A borítékra kérjük ráírni: „Hótolási pályázat” 

 

Postacím: 
 

Hajmáskér Község Önkormányzat 

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31. 
















