Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 25. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Kovács János György jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése a településrendezést a települési önkormányzat
feladataként határozza meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. §-a meghatározza a településrendezés célját,
feladatát és eszközeit.
Hajmáskér Község Önkormányzata jelenleg hatályos településszerkezeti terve 2010-ben
került jóváhagyásra. A helyi építési szabályzatot a 14/2010. (XII.02.) számú önkormányzati
rendelettel fogadta el Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
Jelen módosítás a következő településrendezési eszközöket (gyűjtőfogalom) érintette:
− helyi építési szabályzat és szabályozási terv (önkormányzati rendelet).
A módosítás tárgya:
1.) A HÉSZ módosítása, 6.§ (15) bekezdése törlése.
A módosított településrendezési eszközök jogszabály szerinti véleményeztetési eljárása
lezárult.
Az előzetes véleményeztetést követően az államigazgatási szervek és bevont egyéb szervek,
szervezetek megadták véleményüket. A lakosság részére a helyben szokásos módon a
módosított településrendezési eszközök és a beérkezett vélemények megtekintésére a
jogszabály által előírt 1 hónapon keresztül lehetőséget biztosítottunk az elfogadott partnerségi
terv szerint, mely során az érintettek észrevételt tehettek. A lakosság részéről észrevétel nem
érkezett.
Településünk vonatkozásában illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Állami
Főépítész) is megadta szakmai véleményét az elkészült településrendezési eszközökről.
Az Állami Főépítész részétről sem észrevétel, sem kifogás nem érkezett.
Hajmáskér, 2018. július 19.
Kovács János György s.k.
jegyző

Előzetes hatástanulmány:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:
A rendelet-tervezet:
 Társadalmi hatás: A rendelet alapvetően megtartja jelenlegi településszerkezeti képet, változás az
előterjesztésben ismertetett területeket érintően történik.
 Gazdasági hatása: Az önkormányzatot érintő közvetlen gazdasági hatása nincs.
 Költségvetési hatása: A rendelet tervezet a költségvetésre nincs közvetlen hatással.
 Környezeti hatása: A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. A rendeletben elő készítése
során a környezetvédelmi hatóság, mint a véleményezési eljárásban részt vevőhatóság
véleményezte a rendezési terv módosítását, a hatóság véleménye figyelembe vételre és beépítésre
került a rendeletbe.
 Egészségi hatása: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
 A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs.
 A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Étv. előírásai értelmében a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendelet megalkotása kötelező.
 A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának
következménye, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet, vagyis a jelenleg hatályos helyi
építési szabályzat és szabályozási terv marad érvényben.
 A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további
feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018. (VII.26.) önkormányzati rendelete
Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatról 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 koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 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 véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőt
rendeli el:
1.§ Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatának 6.§ (15) bekezdése törlésre kerül.
2.§ Ez a rendelet 2018. augusztus 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

...........................................................
Köbli Miklós
polgármester

...........................................................
Kovács János György
jegyző

Kihirdetési záradék :
A rendelet 2018. július 26. napján kihirdetésre került.
.......................................................
Kovács János György
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Szolgálatunk szakmai működéséhez, az év hátralvévő időszakában az önkormányzat által eddig
biztosított összegen felül, 600 ezer forint támogatásra van szükségünk.
A működési kiadás növekedését az okozza hogy az eddigiekben az önkormányzat alkalmazásában álló
(közmunka program keretében) munkatársunkkal munkaszerződést kötöttünk a további biztonságos
és szakmailag megfelelő működés érdekében.
A fentiek alapján kérem támogatásukat.
Hajmáskér, 2018.július 23.

Tisztelettel:
Szalai Attila
Bendola bt. Ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Az óvodavezető megbízása 2018. július 31. napjával lejárt. Az óvodavezetői álláshely betöltésére
pályázatot írtunk ki, melyben a pályázat benyújtási határideje június 1. volt. A kiírásra nem érkezett be
pályázat, a pályáztatás eredménytelenül zárult. A Képviselő-testület felhatalmazásával újabb pályázat
került kiírásra, melyre a pályázatokat augusztus 31-ig várjuk, az elbírálás határideje szeptember 30.
A kiírás szerint a beosztás legkorábban december 01. napjától tölthető be.
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet a kialakult helyzetre az alábbiak szerint rendelkezik:
„26. § (1) A nevelési-oktatási intézményben - függetlenül attól, hogy szervezetileg önálló
intézményként vagy intézményegységként, illetve tagintézményként működik - biztosítani kell, hogy
az alatt az időszak alatt, amelyben a gyermekek, tanulók az intézményben tartózkodnak, a vezetői
feladatok ellátása ne maradjon ellátatlanul, ennek érdekében:
a) a nevelési-oktatási intézmény vezetője és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy
b) ha a nevelési-oktatási intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők
betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a vezetői feladatok a) pont szerinti
ellátását, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési
rendben kijelölt közalkalmazottnak a nevelési-oktatási intézményben kell tartózkodnia, aki ekként
felel a nevelési-oktatási intézmény biztonságos működéséért.”
A Lurkó Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az óvodavezetőt távolléte esetén a
helyettesítést az óvodavezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. 2018. augusztus 1-től az álláshely
nincs betöltve, így tartósan távollévő helyettesítés szabályainak és a Szervezeti és Működési
Szabályzatnak megfelelően az óvodavezető-helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, melyről
rendelkeznünk kell.
Tekintettel arra, hogy az álláshely legkorábban 2018. december 01. napjával tölthető be, és a vezetői
feladatok ellátása többletmunkával jár, az intézményvezetői feladatokat ellátó óvodapedagógus részére
– a Kormányhivatallal egyeztetve – jár az illetményalap 40-80%-ában megállapított vezetői pótlék,
ezért kérem, hogy a Képviselő-testület állapítsa meg a helyettesítés időtartamára a pótlékot. Korábban
a 40%-nak megfelelő vezetői pótlékot állapított meg az óvodavezető részére a Képviselő-testület, így
javasolom, hogy a pótlék összege változatlan maradjon.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.§ (11) bekezdése alapján
„(11) Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus
helyettesítésének ideje eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak,
foglalkozásainak számát az ellátott magasabb vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám
alapján kell megállapítani.”
Ennek megfelelően szükséges a vezetői feladat ellátása kapcsán a megbízott óvodavezető
órakedvezményben történő részesítése. A köznevelési törvény 5. melléklete és az óvoda létszáma
alapján az óvodavezető heti tanóráinak száma 10 óra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatban foglaltak
szerint elfogadni szíveskedjen!
Hajmáskér, 2018. július 19.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hajmáskéri Lurkó Óvoda biztonságos
működése érdekében, 2018. augusztus 01. napjától az új óvodavezető kinevezéséig, de legfeljebb
2018. november 30. napjáig, a Lurkó Óvoda köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos
feladatainak ellátására, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
helyettesítési rend alapján, az intézménynél határozatlan közalkalmazotti jogviszonnyal
rendelkező Tóth Boglárka óvodapedagógust bízza meg.
2.) Az intézményvezetői pótlékok az illetményalap 40%-ának megfelelő mértékben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős Köbli Miklós polgármester

