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Meghívó
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2013. február 13-án (szerda) 17 órára
hívom össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
2. Nagylózsi civil szervezetek 2012. évre vonatkozó beszámolójának megismerése, elfogadása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Csigóné Mikó Anita – pénzügyi előadó
5. Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
6. Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
7. Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző
8. Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló, vízi-közmű üzemeltetési
szerződések módosítása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
9. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
a.) Tájékoztatás óvodabővítéssel kapcsolatos pályázatról
b.) Pipacs Fesztivál tervezett programjairól
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Nagylózs, 2013. február 8.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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1. Napirendi pont

Előterjesztés
Nagylózs Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:
Előirányzat módosítás
Ft-ban
Bevétel
Eredeti előirányzat:

Kiadás

282 386 000

282 386 000

Állami támogatások:(pótelőirányzatok)
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Bérpolitikai intézkedések
Bérpolitikai intézkedések
Óvodáztatási támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Gyermekvédelmi pénzb.ellátás

2 140 045
606 049
2 167 576
29 466
20 000
235 296
214 600

Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Bér
Bér
Óvodáztatási támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Gyermekvédelmi pénzb.ellátás

5 413 032

2 140 045
606 049
2 167 576
29 466
20 000
235 296
214 600

5 413 032

Egyéb előirányzat változások:
Pótelőirányzatok miatt PH int.fin.
Közfoglalkoztatás támog.
TB finanszírozás
Településközpont pályázat
Hungarowind támog. rendezvényre
VÍZMŰ fejlesztési hj.
Tüzifa értékesítés
Kamatbevétel
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Hungarowind bérleti díj
Árvíztározó ford.ÁFA
Árvíztározó pályázat
Óvoda int.fin.csökkenés
Hivatal int.fin.csökkenés

Előirányzat módosítás összesen:

3 216 000
450 000
100 000
10 100 000
350 000
1 800 000
3 000 000
6 000 000
3 000 000
500 000
5 000 000
11 000 000
30 450 000
-4 041 000
-79 000

Pótelőirányzatok miatt PH int.fin.
Szennyvíztisztító építése
Kossuth u. 81.ingataln vételár
Árvíztározó építése
Hulladékgazd. társulás támog.
Sportkör támog.kölcsön
Ügyesen E. támog.kölcsön
Pénzmaradvány átadás sz.társ
ÁFA befizetés
Óvoda dologi kiadásai
Óvoda int.fin.csökkenés
Hivatal int.fin.csökkenés
Óvoda bér,járulék csökkenés
Hivatal bér csökkenés

3 216 000
-101 820 000
1 100 000
51 000 000
1 700 000
3 750 000
400 000
102 740 000
14 000 000
839 000
-4 041 000
-79 000
-1 880 000
-79 000

70 846 000

70 846 000

76 259 032

76 259 032

Módosított előirányzat:

358 645 032

358 645 032

Nagylózs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (II….) önkormányzati rendelet-tervezete
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. törvény (továbbiakban Áht.) 23-24. §-ban,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetésének módosítására az alábbiakat rendeli el:
1.

§

Nagylózs község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(1) A Képviselő-testület Nagylózs Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 358.645 e Ft összegben
b) kiadási főösszegét 358.645 e Ft összegben, ezen belül
ba) személyi jellegű kiadások előirányzatát
bb) a munkaadót terhelő járulék előirányzatát
bc) a dologi jellegű kiadások előirányzatát
bd) egyéb működési kiadások előirányzatát
be) a felhalmozási kiadások előirányzatát
kiemelt előirányzatokkal állapítja meg.”

34.427 e Ft-ban,
8.706 e Ft-ban,
45.444 e Ft-ban,
11.951 e Ft-ban,
109.460 e Ft

2.

§

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 5.981 e Ft összegben hagyja jóvá az 2. számú
melléklet kiadási előirányzatainak IV/4.1. pontja szerint.”
3.

§

(1) A rendelet kihirdetése napján követő napon lép hatályba, de a módosított előirányzatok 2012. december
31-vel hatályosak.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 1-5. számú valamint 10, 11 számú mellékletei helyébe
jelen rendelet 1-5. számú valamint 10, 11 számú mellékletei lépnek.
(3) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Tóthné szigeti Éva
polgármester

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

A rendeletet 2013. február 15. napján kihirdettem.
Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletének
módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Nagylózs Község Önkormányzata
2012. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs
hatása.
VII. megalkotásának szükségessége: 2012. évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzatmódosítás
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek
biztosítottak.
Nagylózs, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita –aljegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi költségvetési rendeletének
módosításához
(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 rendeletalkotás kötelező. Az alaprendeletben
foglaltaktól történő eltérés esetében rendeletmódosítási kötelezettség van.
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, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

3. Napirendi pont

Előterjesztés
Nagylózs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés rendelet- tervezete
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben
(továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé az
önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a
2013. évi költségvetéséről rendeletet alkotni.
Fenti jogszabályi hivatkozások, valamint a Képviselő-testület 116/2012. (XII.13.)
határozatával elfogadott költségvetési koncepció figyelembevételével terveztük meg Nagylózs
község önkormányzatának 2013. évi költségvetését.
A törvényi változások következtében külön-külön költségvetés készül a helyi önkormányzat,
valamint az általa irányított költségvetési szerv részére is, ami a mi esetünkben az óvodát
jelenti. Intézményünk működését az önkormányzat finanszírozása biztosítja.
2013. január 1-től iskolánk működtetését átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK), ezért az iskola kiadásaival az idei évtől nem számolunk.
Ugyancsak az idei év első napjától Nagylózs Község Polgármesteri Hivatala megszűnt, a
hivatalunk költségei (munkabér, járulék, irodaszer) a közös hivatal költségvetésében
szerepelnek.
A 2013. évi költségvetés alapjaiban eltér az előző évben benyújtott költségvetésekhez képest.
Az önkormányzatok finanszírozási rendszere átalakult, feladat finanszírozás váltotta fel a
korábbi normatív támogatási rendszert.
Önkormányzatunk az alábbi jogcímeken részesül támogatásokban:
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal
működésének támogatása) 12.366 eFt.
A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: zöldterületgazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása.
Ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a 2011. évi iparűzési
adóalap 0,5 %-a, önkormányzatunk esetében ez 6.238 eFt.
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címén 3.000 eFt-ot kap
önkormányzatunk.
3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása 19.718 eFt, amely magában foglalja az óvodapedagógusok és az
óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatását, óvodaműködtetés,
valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatását.

4. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen jelenik
meg a szociális étkeztetés, valamint a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások
általános feladatainak támogatása, összesen 1.678 eFt összegben.
Ennek mértéke központilag kerül meghatározásra, és ez a hozzájárulás a települési
önkormányzatok által a szociális törvény, és a gyermekek védelméről szóló törvény
alapján nyújtható pénzbeli és természetbeli szociális és gyermekjóléti ellátásokhoz, az
egyes ellátásokhoz tartozó járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódik.
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására ismét biztosít forrást
a központi költségvetés, ez lakosság arányosan 1.156 eFt-ot jelent éves szinten.
Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek közül csak a gépjárműadó és annak is csak
a 40 %-a képezi az önkormányzat bevételét. A személyi jövedelemadó helyben maradó része,
az önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése címén biztosított központi
források elvonása, valamint a gépjárműadó 60 %-ának központosítása 22.220 eFt elvonást
jelent településünk esetében.
Bevételek:
Saját bevételeink közül a helyi adóbevétel, amely továbbra is meghatározza önkormányzatunk
gazdálkodását. Az adómértékek az előző évhez képest nem változtak, ezért mind az
építményadó, mind az iparűzési adó bevételt az előző évi ténylegesen befolyt bevételek
alapján terveztük meg, 1.600 e, illetve 29.000 eFt összegben.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátottak, - óvodás, iskolás
gyerekek, szociális étkeztetésben részesülők, valamint az alkalmazottak térítési díjait.
A bérleti bevételek között a posta, KTV helyiség, a tűzoltószertár udvarán lévő volt
fodrászhelyiség, az önkormányzati lakás, temetőhasználat, valamint a kultúrterem
használatáért fizetett bérleti díjakat terveztük.
Itt szerepel még az önkormányzat fenntartása alá tartozó köztemető sírhely megváltásaiból
származó bevétel is.
A kamatbevételek között szerepelnek a bank által jóváírt kamatok összegei, amelyek
tartalmazzák az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő pénzkészlet utáni
kamatot, valamint a lekötött betéteink felbontásakor realizálódó kamat összegét.
Intézményi működési bevételeink összege 7.495. eFt, ami a bevételi főösszeg 5 %-a.
Felhalmozási célú bevételeink között szereplő tételek:
• az új lakóparkban kialakítandó telkek értékesítéséből 8.300 eFt bevételt terveztünk,
•

A Hungarowind és a Hungaroconcept Kft által fizetendő használati díjakat 7.250 eFt
összegben terveztük

•

A viziközmű bérleti díjának bevételével is számoltunk, 9.480 eFt összegben.

A működési célra átvett pénzeszközök között terveztük:
- a közös fenntartású óvoda költségeire hozzájárulást Pinnye község önkormányzatától 1.000
eFt összegben,
- az OEP finanszírozást a védőnői körzet és az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében 3.880
eFt összegben.

Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett 36.000 eFt pénzmaradvány a
forrása az előző évben beadott pályázatoknak, tervezett beruházási és felújítási kiadásaink
jelentős részének.
Sem működési, sem felhalmozási hitelfelvétellel nem számoltunk, kiadásaink és bevételeink a
jelentős összegű pénzmaradványunknak köszönhetően egyensúlyban vannak.
Kiadások:
A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell
meghatározni és rangsorolni a 2013. évi feladatokat és azok kiadási előirányzatait.
Az államháztartási törvény 2013. január 1-től hatályos módosításának értelmében a helyi
önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is
be kell mutatni.
Az önkormányzati törvény előírásai szerint kötelezően biztosítani kell a településfejlesztést,
településrendezést, az egészséges ivóvízellátást, óvodai ellátást, az egészségügyi és szociális
alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak
fenntartását, közvilágítást, a könyvtári szolgáltatás ellátását.
Önként vállalt feladataink az egyesületek támogatása, az önkormányzat rendezvényeinek
lebonyolítása, valamint az óvodában a német nyelvi foglalkozások költségei.
A bér és járulékainak költségei az önkormányzat és az óvoda tekintetében összesen 34.450
eFt kiadást jelentenek. Ez az összeg tartalmazza a szeptembertől induló új óvodai csoportban
foglalkoztatott 2 fő óvónő és 1 fő dajka bérköltségét is.
A költségvetés jelentős tétele a működés és fenntartás dologi kiadásait fedezi. Ezek között
terveztük:
• a kultúrterembe új székek, és egy ping-pong asztal beszerzését 720, illetve 100 eFt
értékben
•

a Kossuth u. 81. szám alatti ház bontását 500 eFt értékben,

•

a jelenleg még üres információs táblák tartalommal való feltöltésének költségeit 230
eFt összegben, valamint a meglévő zöld információs táblák javítását 500 eFt értékben

•

a sportpálya kerítését és parkolók kialakítását 300 eFt összegben,

•

az óvodában a német nyelvi foglalkozásokat 180 eFt összegben,

•

az Arany J. utcában folyóka lefektetését 100 eFt összegben, valamint

•

az önkormányzati rendezvények (falunap, idősek napja, adventváró ünnepség)
kiadásait 990 eFt összegben terveztük

•

A kiadási előirányzat tartalmazza helyi kiadványok megjelentetésének költségeit is
160 eFt összegben.

Az átadott pénzeszközök részletes bemutatását a 3 sz. melléklet tartalmazza.
A társadalom és szociálpolitikai juttatások között terveztük:

- lakásfenntartási támogatás önkormányzatot terhelő költségeit,
- átmeneti és temetési segélyezésre szánt összeget,
- első lakáshoz jutási támogatást,
- közgyógyellátás és köztemetés költségeit,
- újszülöttek családjának támogatását,
- hozzájárulást a nagylózsi általános és középiskolások tankönyvköltségeihez 500 eFt
összegben
- a képviselő-testület döntése alapján a felsőoktatási intézményekben tanulók részére nyújtott
ösztöndíj támogatást.
Beruházási és felújítási kiadásaink együttes összege 62.810 eFt, ezen kiadásaink részletes
bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Önkormányzatunk saját tartaléka 2.145 eFt, ami ez előre nem látható kiadásainkat fedezi.
A 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervet a 8. sz. melléklet tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 24. § (4) bekezdése alapján a közvetett
támogatásokról kimutatást kell készíteni a Képviselő-testület felé. E szerint önkormányzati
szinten az alábbi közvetett támogatások szerepelnek a költségvetésben:
a)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege: 0 Ft

b)

lakosság részére lakásépítéshez,
elengedésének összege: 0 Ft

c)

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként

lakásfelújításhoz

nyújtott

kölcsönök

d)

gépjárműadó: 656.391 Ft, mely a tv. szerint kötelezően biztosítandó
mentességeket és kedvezményeket jelenti.
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege: 0 Ft

e)

egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2013. évi költségvetését vitassa
meg és fogadja el.
Nagylózs, 2013. február 6.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
…/2013. (II. ….) önkormányzati rendelet-tervezete
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervre (Virágfüzér Óvoda, mint intézmény) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

költségvetési bevételeit

106.424 e Ft-ban,

költségvetési kiadásait

142.424 e Ft-ban,

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

- 36.000 e Ft-ban,

bevételi főösszegét

142. 424 e Ft-ban,

kiadási főösszegét

142. 424 e Ft-ban

állapítja meg.
A költségvetési bevételek és kiadások különbözete – 36 000 eFt. A költségvetési hiány összegét a
képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megbontását az 1. számú
melléklet tartalmazza. A költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati
szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. számú melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten az 5. számú melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását az 1. 2. számú melléklet
tartalmazza.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a
4. melléklet szerint határozza meg.
(2)

A Virágfüzér Óvodának, mint az önkormányzat költségvetési szervének kiemelt
előirányzatonkénti, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bevételeit és kiadásait a
9. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 7. számú mellékletnek megfelelően határozza
meg.
(4) A 2. számú melléklet kiadási előirányzatai között, összevontan tervezett egyéb működési célú
kiadások címzettjeit és mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5)

A képviselő-testület a Nagylózs Község Önkormányzata gesztorságával működő – nem jogi
személyiségű - társulások költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 6. számú
mellékletnek megfelelően, a társulásban érintett önkormányzatok képviselő-testületeivel közösen
állapította meg.

(6) Az előirányzat felhasználási tervet a képviselő-testület a 8. számú mellékletben foglaltak szerint
határozza meg.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.145 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való
rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
(5) A képviselő-testület felügyelete alatt működő költségvetési szervnél foglalkoztatottak éves
cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő-testület oktatási – nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat
külön rendeletben állapítja meg.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
jogát 1 millió Ft –os összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről
oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul
meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás
Belső Ellenőrzési Csoportja által gondoskodik.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától,
visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének való megfelelést szolgálja.

Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február …..napján
megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. február ….

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

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 Nagylózs Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása
alá tartozó költségvetési szerv (óvoda) költségvetését. A 2013. évre vonatkozóan a költségvetésről
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 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.
Nagylózs, február 8.
Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

Indoklás
Nagylózs Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Nagylózs
Község Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó költségvetés 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 mér 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) Az aljegyző 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 önkormányzat
hivatala gondoskodik.”
83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás
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, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető
összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.

Nagylózs, 2013. február 8.

Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

4. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekintézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 8/2009.(V.19.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A tárgyban megjelölt számú rendelet gyermekintézményekben alkalmazandó intézményi térítési
díjainak összege az alaprendelet megalkotása óta (2009. V.19.), több mint 3 éve nem került
módosításra.
Az emelkedő nyersanyag árak miatt az idei évben feltétlenül szükségessé vált a tízórai és az uzsonna
esetében az intézmény térítési díj emelése, annak érdekében, hogy a gyermekek életkoruknak
megfelelő egészséges és változatos étkeztetésben részesüljenek.
Az emelés mértéke kb. 20 %-os, az óvodai tízórai 10 Ft-tal, az uzsonna 7 Ft-tal emelkedett. Az iskolai
tízórai 13 Ft-tal, az uzsonna 10 Ft-tal emelkedett.
Az 1. számú mellékletben szereplő térítési díjak – a rendelet hatályba lépésének napjától - 2013.
március 1-től alkalmazandóak.

Nagylózs, 2013. február 8.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete intézményi térítési díjakról szóló
rendeletének módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A korábbi szabályozásoknak megfelelően az cél, hogy a térítési díjakkal elérhetővé tegyük az
ellátások rendszerét, s a gyermekek részére szükséges egészséges táplálkozás is biztosított legyen.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet módosításának nincsen gazdasági hatása.
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 szociális igazgatásról szóló 1993. III. törvény alapján minden év április 1-éig meg kell határozni az
egyes szociális ellátások és az étkezési szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjat, valamint
kedvezményeket.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Nagylózs, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete intézményi térítési díjakról szóló
rendeletének módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
A szociális igazgatásról szóló 1993. III. törvény alapján minden év április 1-éig meg kell határozni az
egyes szociális ellátások és az étkezési szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjat, valamint
kedvezményeket.
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, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013. (II. ….) rendelete
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 8/2009. (V. 19.) rendelet módosításáról

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátás
szabályairól szóló 1993. évi III. tv. 92/B (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 8/2009. (V. 19.) rendelet (a továbbiakban: R.)
módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. §
Az R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
(1)

Ez a rendelet 2013. március 1-vel lép hatályba.

Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletét Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 13. napján
megtartott ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. február 14.
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

1. sz. melléklet a …/2013. (…….) rendelethez

A gyermekintézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

Igénybe vevők

Óvodás korú gyermekek

Iskolás korú gyermekek

Alkalmazottak

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Étkezés

Intézményi
térítési díj

tízórai

55 Ft

ebéd

137 Ft

uzsonna

40 Ft

összesen

232 Ft

tízórai

73 Ft

ebéd

212 Ft

uzsonna

57 Ft

összesen

342 Ft

tízórai

120 Ft

ebéd

400 Ft

uzsonna

80 Ft

összesen

600 Ft

5. napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Településrendezési terv módosításának és a helyi építési szabályzat módosításának
megismerése és elfogadása.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szennyvíztisztító projekt megvalósulása miatt vált szükségessé Nagylózs Község Önkormányzata
Településrendezési tervének és ehhez kapcsolódóan helyi építési szabályzatának módosítása. A
rendezési terv módosításának megrendelője csak az az önkormányzat lehet, aminek a területét a terv
érinti, így ebben az esetben a megrendelő és a költségviselő eltér egymástól. A teljes költséget az Ikva
menti Szennyvíztisztító Létesítése Önkormányzati Társulás viseli.
Határozati javaslat:
…/2013. (……..) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályos Településszerkezeti Tervét az
alábbiak szerint módosítja:
A módosítás e határozat 1. mellékletét képező Területfelhasználási terv (fedvény) című, TSZ-JM jelű,
Rp.I.180-5 munkaszámú terven a módosítással érintett terület határa jellel körülhatárolt területre terjed
ki az e határozat 2. mellékletét képező, Településszerkezeti Terv módosulása című leírásban foglaltak
szerint.
Nagylózs, 2013. február 8.
Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

1. melléklet a ……./2013. (…………..) határozathoz
Településszerkezeti Terv módosulása
Terület-felhasználás:
A nagylózsi 067/1, 1001, valamint a 1002 hrsz-ú telek beépítésre szánt különleges terület –
szennyvíztisztító telep terület-felhasználási besorolást kap a TSZ-JM jelű, Rp.I.180-5 munkaszámú
tervlapon jelölteknek megfelelően.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi építési szabályzatának módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Társadalmi hatás:
A Településrendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása meghatározó a településarculata,
az épített környezet alakulása vonatkozásában, mivel a magasabb szintű jogszabályban rögzített
szabályozás és a lakossági igények alapján hosszabb távra meghatározza a településfejlesztés
irányvonalát.
Gazdasági hatás: A módosítás által lehetőség nyílik a szennyvíztisztító telep megépítésére Nagylózs
Község közigazgatási területén.
Költségvetési hatás: Nincs számottevő hatása.
Környezeti és egészségügyi következmények: Jogszabályoknak megfelelő terület felhasználás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztratív terhek számottevő változása nem
várható.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
A helyi szabályozásnak meg kell felelnie a központi szabályozásnak, azzal ellentétes szabályt nem
tartalmazhat. Ugyanakkor lehetővé kellett tenni a szennyvíztisztító telep megépítését.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Nagylózs, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita - aljegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi építési szabályzatának módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) és a végrehajtására kiadott ágazati
jogszabályok utóbbi években számos meghatározó módosításon mentek keresztül, mely az
engedélyezési eljárások és az építésügyi szabványok vonatkozásában is megváltoztak. Az Étv.
10. § (2) bekezdése szerint a településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább
tízévenként felül kell vizsgálnia és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv
elkészítéséről kell gondoskodnia.
A felülvizsgálatot és a módosítást az időközben bekövetkezett változások indokolták.
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, 2013. február 8.
Olaszyné Fülöp Anita – aljegyző

Nagylózs Község Önkormányzatának
…./2013. (………..) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról szóló
4/2000. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagylózs Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében továbbá az
Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet
alkotja:
Jelen rendeletével módosítja a 4/2000. (II. 23.) rendeletét. Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi
építési szabályzatról szóló 4/2000. (II. 23.) rendelet
- az SZ-J2 jelű, Rp.I.180-2 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) című
mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező
- az SZ-J2M jelű, Rp.I.180-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv (fedvény)
című terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell
vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszámát Rp.I.180-5-re kell változtatni.
1. § A helyi építési szabályzatról szóló 4/2000. (II. 23.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet
a)

az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz című, Rp.I.180-1 munkaszámú (a
továbbiakban: SZ-J1 terv)

b)

az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz kivonat I. (belterület) című, Rp.I.180-2
munkaszámú (a továbbiakban SZ-J1 terv)

c)

SZ-J1/M jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/M. című, Rp.I.180-4 munkaszámú (a
továbbiakban: SZ-J1/M terv)

d)

az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. című, Rp.I.180-2 munkaszámú (a
továbbiakban: SZ-J2 terv)

e)

az SZ-J2M jelű, Szabályozási és övezeti terv (fedvény) című, Rp.I.180-5 munkaszámú (a
továbbiakban: SZ-J2M terv)

tervlapokkal, mint mellékeltekkel együtt alkalmazandó.”

2. § A R. 5. § (1) bekezdése a következővel egészül ki:
(Beépítésre szánt terület:)
(Különleges terület)
„- hulladékgazdálkodási
- szennyvíztisztító telep

Hu
Szt”

3. § A R. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szennyvíztisztító telep védőterülete a telek határától mért 500,0 m széles területsáv. A
védőterületen belül új lakó-, vegyes, gazdasági (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari
kivételével) üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) terület nem jelölhető
ki.”
4. § (1) A R. 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
„e) hulladékgazdálkodási

Hu

ea) szennyvíztisztító telep

Szt”

(2) A R. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) a) A hulladékgazdálkodási-szennyvíztisztító telep (HuSzt jelű) építési övezetben
szennyvíztisztító telep működéséhez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el.
b) Építési övezeti előírások:
Építési övezet jele
Építési hely beépítési mód
Beépíthetősé
megengedett legnagyobb
g
beépítettség

HuSzt (szennyvíztisztító telep)
szabadonálló

40%

legkisebb kötelező
zöldfelület
Épület

megengedett legnagyobb
építménymagasság

50%
technológiai építmény, műtárgy esetén 7,5
m
épület esetén: 6,0 m

a

Telekalakítás kialakítható legkisebb
építési:
telekszélesség

SZ-J2M terv szerint
telekmélység

Építési hely
határai

telekterület
előkert

6,0 m

oldalkert

10,0 m

hátsókert
Közműellátá
s

10,0 m
Az építési övezet telkét el kell látni:

Környezetvédelem

a) közüzemi villamos energia vezetékkel,
b) közüzemi ivóvízvezetékkel,
c) közüzemi szennyvíz-csatornával.
Az építési övezetre vonatkozó
környezetvédelmi előírások:

Egyéb

a) zajvédelmi besorolás: gazdasági
terület1[1],
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés,
c) kötelező hulladékelszállítás,
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem
vezethető.
Az építési övezet zöldfelületét a
használatba vétel idejéig háromszintű, gyep
és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy
lombkoronájú fa/150 m2 növényzettel kell
kialakítani.
”

1[1] jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
A rendelet előírásai a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben az az ügyfél számára
kedvezőbb feltételeket tartalmaz.
Nagylózs, 2013. február
Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

Z á r a d é k:
A képviselő-testület ezen rendeletét 2013. ……………….. tartott ülésen fogadta el, s a rendelet 2013.
………………. kihirdetésre került.

Nagylózs, 2013. ………………….

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

6. napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1. napjával az érintett képviselő-testületek döntése, az elfogadott Megállapodás és
Alapító Okirat alapján megalakult a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mely a társult öt
önkormányzat közös hivatala.
2013. január 1. napjával lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LCLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) jelentős része, ami szintén szükségszerűvé teszi a
képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, szükség szerinti
módosítását.
Fenti körülményekre figyelemmel javasoljuk a T. Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-tervezet
elfogadását.

Nagylózs, 2013. január 8.

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2007. (III. 20.) rendelet módosításáról
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs
III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelés
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltaknak nem felel meg a szervezeti és működési szabályzat
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre áll.

Nagylózs, 2013. február 8.

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

INDOKOLÁS
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2007. (III. 20.) rendelet módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)

A képviselő-testület – hatályban lévő - Szervezeti és Működési Szabályzata 2007 évben került
megalkotásra. Az eltelt időszakban két alkalommal került módosításra. Az utolsó módosítás a 2011.
évben volt. A rendelet tervezet elkészítése során Magyarország Alaptörvényét, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletet, a szakfeladat rendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet szabályait vettük
figyelembe.
A módosítás elsődleges indoka az volt, hogy az önkormányzatokat rendelet alkotásra felhatalmazó
jogszabályok megváltoztak, ezért vált szükségessé az alaprendelet preambulumának módosítása.
2013. január 1-től létrejött a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a képviselő-testület
hivatala, így Nagylózs Polgármesteri Hivatal helyett ezen hivatalt kell szerepeltetni a rendeletben.

Nagylózs, 2013. február 8.

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2013 (…….) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 5/2007. (III. 20.) rendelet módosításáról
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában kapott feladatkörében
eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42.§ (1) és az 53. §. (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló
5/2007. (III. 20.) rendelete (a továbbiakban: SZMSZ.) preambuluma helyébe a következő bekezdés
lép:
„Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében kapott hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában kapott feladatkörében
eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
42.§ (1) és az 53. §. (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:”
2. §.
Az SZMSZ 2.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület hivatalának neve: Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal.
Rövidített elnevezése: Sopronkövesdi KÖH
A Sopronkövesdi KÖH az érintett önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látja el feladatait. „
3.§.
Az SZMSZ 6. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, aki feladatait a jegyző által elkészített munkaköri leírásban
foglaltak szerint látja el. „
4. §.
Az SZMSZ 8. §. (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – a Sopronkövesdi KÖH Nagylózsi
Kirendeltségének hirdetőtábláján ki kell függeszteni. „

5.

§.

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Tóthné Szigeti Éva

Olaszyné Fülöp Anita

polgármester

aljegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013 ……napján megtartott
ülésén fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. február ……

Olaszyné Fülöp Anita
aljegyző

7. Napirendi pont

Előterjesztés
Tárgy: Soproni Vízmű Zrt. és az Önkormányzatok között fennálló, vízi- közmű üzemeltetési
szerződések módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés a 2011. év végén megalkotta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényt (a továbbiakban: Vksztv.), mely szakaszosan lépett, lép hatályba; bizonyos rendelkezései
2014. ill. 2015. január elsejétől lesznek alkalmazandóak.
A Vksztv. alapjaiban szabályozta újra ezen közszolgáltatást. Szövegezése 2012. július közepétől a
2012. CVI. törvény nyomán jelentős módosításon esett át, melynek során a jogalkotók megteremtették
a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel való összhangját.
A Vksztv. megalkotásából adódóan az ország önkormányzatai és a víziközmű-szolgáltatók közötti
jogviszony újragondolására, módosítására van szükség. Leghangsúlyosabb eleme ennek az, hogy a
víziközmű-üzemeltetési jogviszony – az ágazati felügyeleti tevékenységet gyakorló - Magyar Energia
Hivatal által jóváhagyott vagyonkezelési szerződésen; koncessziós szerződésen; vagy bérletiüzemeltetési szerződésen alapulhat. (Vksztv. 15.§ (2))
Jelen előterjesztésben az önkormányzatok és a Soproni Vízmű Zrt. között fennálló szerződés bérletiüzemeltetési szerződési szabályok (Vksztv. 29.-31.§) szerinti módosítására teszünk javaslatot.
A vízi-közművek használatba adásából befolyó bérleti/használati díj felhasználása is kötött, a víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységen kívül másra nem fordítható. Így az analitikus vagyonnyilvántartási tevékenység önálló szerződéses formában finanszírozandó.
Víziközmű-fejlesztési tevékenység - bérleti üzemeltetési jogviszony esetén, és a bérleti díj terhére –
még a víziközmű-szolgáltatóval is csak önálló vállalkozási szerződés alapján végeztethető.
„29.§ (4) Ha a víziközmű-fejlesztést a víziközmű-szolgáltató végzi - ide nem értve a 30. § szerinti eseteket -, az
kizárólag a víziközmű-üzemeltetési jogviszonytól elkülönülten, önálló vállalkozási szerződés alapján végezhető.”
„30. § (1) Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a víziközmű-szolgáltató elvégzi azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései
értelmében az értéknövelő felújítások körében számolhatók el.
(2) A víziközmű-szolgáltató - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - elvégez a felújítás körébe tartozó bármely
olyan beavatkozást is, amely elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély
felmerülésével közvetlenül fenyeget.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a víziközmű-szolgáltató az ellátásért felelős esetleges
mulasztásától függetlenül eleget tesz.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti felújítási beavatkozások szükségének felismerését követően a víziközműszolgáltató az ellátásért felelőst haladéktalanul tájékoztatja. Az ellátásért felelős az elvégzett munkálatok
indokolt költségeit megtéríti.”

Fentiek alapján az alábbi szerződés-tervezeteket állítottuk össze:
1.) a jelenleg fennálló bérleti–üzemeltetési szerződés módosítása, egységes szerkezetbe foglalva.
2.) kizárólag az érintett önkormányzatok megállapodása a víziközmű-fejlesztési
együttműködésről, melyben a Soproni Vízmű Zrt. nem szerződő fél. Ennek a megállapodásnak a
keretében kerülne szabályozásra a Közös Pénzügyi Alap, valamint a Szakértői Bizottság
működése.
3.) Beruházási vállalkozási keretszerződés: a Vksztv. 29.§ (4) bekezdésére tekintettel kerül
megkötésre, 40 önkormányzat és a Vízmű Zrt. között, a fejlesztések és rekonstrukciós munkák
kivitelezésére.
4.) vállalkozási szerződés analitikus vagyon-nyilvántartási feladatok elvégzésére.
Határozati javaslatok:
I.
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az érintett önkormányzatok és a
Soproni Vízmű Zrt. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés módosításával és az egységes
szerkezetbe foglalt, jelen határozat szoros mellékletét képező bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására
felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert.
II.
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az érintett önkormányzatok között
létrejövő, jelen határozat mellékletét képező víziközmű-fejlesztési együttműködést és felhatalmazza
Tóthné Szigeti Éva polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
III.
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az érintett önkormányzatok és a
Soproni Vízmű Zrt. között létrejövő, jelen határozat mellékletét képező Beruházási vállalkozási
keretszerződést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert annak aláírására.
IV.
Nagylózs község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét
képező, a víziközmű-vagyon analitikus vagyon-nyilvántartási feladatainak elvégzésére vonatkozó
vállalkozási szerződést és felhatalmazza Tóthné Szigeti Éva polgármestert annak aláírására.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester

Határidő: folyamatos

Nagylózs, 2013. február 8.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester

