Nagylózs Község Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
Ügyiratszám: 72-

/2012

M E G H Í V Ó

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. augusztus 22. (szerda) 18 órára hívom
össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzatának településszerkezeti tervének módosítása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
2. Napirendi pont
A nagylózsi 333 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának csökkentett összegű eladási árajánlata.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
3. Napirendi pont
Általános Iskola és Óvoda Lövő Alapító Okiratának elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
4. Napirendi pont
2012. évre vonatkozó tankönyvtámogatás – általános iskola – összegének meghatározása.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
5. Napirendi pont
Nagylózs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
6. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Nagylózs, 2012. augusztus 16.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
1. Napirendi pont
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzatának településszerkezeti tervének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagylózs Község Önkormányzata Településszerkezeti tervének módosítására a Nagylózs
közigazgatási területén megépülő szennyvíztisztító telep megépítése kapcsán van szükség.
Tekintettel arra a tényre, hogy a telep megépítése a társulásban résztvevő önkormányzatok
közös érdeke, a terv elkészítésének költségeit az Ikva menti Szennyvíztisztító Létesítése
Önkormányzati Társulás viseli.
Az önkormányzatunk hivatala három cégtől kért be árajánlatot a tervek elkészítésének
tárgyában, mely ajánlatok a meghívó kiküldésének időpontjában még nem áll rendelkezésre.
Az árajánlatok tartalmat a testületi ülésen, szóbeli előterjesztés keretében ismertetjük.
A tervező kiválasztását követően egy háromoldalú Megbízási Szerződés kerül aláírásra,
melyben a megrendelő Nagylózs Község Önkormányzata (csak a területileg illetékes
önkormányzat lehet a megrendelő), a költségviselő pedig a társulás.
Nagylózs, 2012. augusztus 16.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
4. Napirendi pont
Tárgy: 2012. évre vonatkozó tankönyvtámogatás – általános iskola – összegének
meghatározása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat szociális ellátásokról szóló hatályos rendelete a tankönyvtámogatásról az
alábbiak szerint rendelkezik:
14. §. (1) A Képviselő-testület tankönyvtámogatást biztosít az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi
keretek között, azon általános iskolai tanulók részére, akik Nagylózs településen lakóhellyel rendelkeznek, s
egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint tankönyvtámogatásra nem jogosultak.
(2) Tankönyvtámogatásban részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
(3) A tankönyvtámogatás iránti kérelmet az önkormányzat hivatala által készített nyomtatványon kell benyújtani.
(4) A kérelem benyújtásához jövedelem igazolást nem kell mellékelni, de a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy fent megjelölt feltételeknek megfelel.
A tankönyvtámogatás százalékos összegét a képviselő testület – az adott tanévre vonatkozó tankönyvárak
ismeretében - határozatban állapítja meg.
(5) A támogatás megállapítására a polgármester jogosult.
14/A §3
(1) A képviselő testület anyagi támogatásban részesíti a középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű
képzés keretében tanulmányokat folytató, Nagylózs településen lakóhellyel rendelkező tanulókat.
(2) Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 14.§. (2)
bekezdésében meghatározottakat.
(3) A támogatás összege: 4000 Ft
(4) A támogatás megállapítására a polgármester jogosult.
A napirendi pont keretében a 14. §.(4) bekezdésében foglaltak szerint meghatározásra kerül az általános iskolás
tanulók tankönyvtámogatásának összege, erről szóbeli előterjesztés keretében adunk ismertetést, mivel még nem
állnak rendelkezésünkre a számadatok.

Nagylózs, 2012. augusztus 14.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
5. Napirendi pont
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Virágfüzér Óvoda dolgozói létszáma az óvodavezető megválasztásával egy fővel
emelkedett. Továbbá az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendelet elkészítésekor nem
számolt azzal, hogy a közcélú foglalkoztatásban részt vesz. Jelenleg egy fő dolgozik ezen
foglalkoztatási formában, de még egy fő foglalkoztatására van szükség és egyben lehetőség.
Fenti indokok miatt szükséges a rendelet 7. sz. mellékletének módosítása.
A polgármesteri hivatal létszáma változatlan.
A Virágfüzér Óvoda
- magasabb vezető 1 fő
- beosztott óvónő 4 fő ( korábban 3 fő)
- dajka
2 fő
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:
2012. év februárjában 1 fő közfoglalkoztatottat terveztünk, 2 hónap időtartamú
foglalkoztatásra. A módosításban 2 fő foglalkoztatott szerepel 9 hónap időtartamban.

Nagylózs, 2012. augusztus 14.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tövény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ban,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban:Ávr.) foglaltak alapján a 2011. évi költségvetésének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.

§

a) Nagylózs község Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 7. számú
mellékletének helyébe, ezen rendelet 7. számú melléklete lép.
2.

§

(1) A rendelet kihirdetése napján követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az
R. 7. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tóthné szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

A rendeletet 2012. augusztus 23 . napján kihirdettem.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletének
módosító rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezet jogszabály várható következményei, különösen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Társadalmi hatás: nincs
Gazdasági hatása: Az önkormányzat fizetőképességének megtartása.
Költségvetési hatás: meghatározza a költségvetési gazdálkodást
Környezeti következményei: nincs
Egészségi következményei: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló következmény: nincs
A megalkotás szükségessége: az Áht. szerinti kötelező rendeletalkotás
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Áht. foglalt rendelkezések megsértése
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: biztosítottak.

Nagylózs, 2012. augusztus 14.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2) bekezdése szerint a polgármester és a jegyző által
elkészített költségvetési rendelettervezetet a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ugyanezen törvény 23. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben
állapítja meg. Ezen rendelkezés alapján a rendelet alkotás kötelező.
A rendelettervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó,
az államháztartásról szóló törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség nem áll fent.
Nagylózs, 2012. augusztus 14.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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