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Önkormányzati rendelet:
21/2015.(X.29.)

22/2015.(X.29.)
23/2015.(X.29.)
24/2015.(X.29.)
25/2015.(X.29.)

a Szabadbattyán építési szabályzatáról és
szabályozási
tervéről
szóló
14/2010.(IX.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól
a kötelező adatkezelés szabályairól
az államháztartáson kívüli forrás átadására és
átvételére vonatkozó szabályokról
a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti,
kulturális,
egészségügyi
juttatásairól,
támogatásairól
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Önkormányzati határozat:
128/2015.(X.26.)

129/2015.(X.26.)
130/2015.(X.26.)
131/2015.(X.26.)
132/2015.(X.26.)
133/2015.(X.26.)
134/2015.(X.26.)
135/2015.(X.26.)
136/2015.(X.26.)
137/2015.(X.26.)
138/2015.(X.26.)
139/2015.(X.26.)
140/2015.(X.26.)
141/2015.(X.26.)
142/2015.(X.26.)
143/2015.(X.26.)

144/2015.(X.26.)
145/2015.(X.26.)

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. október 26. napján
megtartott nyílt soros ülésének napirendjéről
Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti
Terv módosításáról
az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015. nevelési év
beszámolójáról
az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os nevelési
évének munkatervéről
ÁMK előirányzat módosításáról
ÁMK előirányzat emeléséről
a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi
költségvetési pénzmaradványának felhasználásáról
Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások
alaprajzainak elkészítésére tett árajánlatról
Nyírő Károly Kőszárhegy, Hősök u.35.sz. alatti
lakos bérleti szerződéséről
a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Bérleti szerződéséről
Rozs Tibor Székesfehérvár, Zsombolyai u.15.sz.
alatti lakos bérleti szerződéséről
Rődner Kft Székesfehérvár, Horváth I. u.22.
karbantartási szerződéséről
Szabadbattyán, Iskola u. 9.szám alatti ingatlan
bérleti szerződéséről (CSANA)
a Szabadbattyáni Híradóban történő vállalkozási
hirdetés díjának megállapításáról
szerződés átruházásra irányuló háromoldalú
megállapodásról
közbeszerzési
keretmegállapodás
megkötésére
irányuló
eljárás
lefolytatására
vonatkozó
meghatalmazásról
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január
1-jét követő ellátásáról
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásáról
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146/2015.(X.26.)
147/2015.(X.26.)
148/2015.(X.26.)

149/2015.(X.26.)
150/2015.(X.26.)

151/2015.(X.26.)
152/2015.(X.26.)
153/2015.(X.26.)
154/2015.(X.26.)

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Együttműködési Megállapodásáról
szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer
kiépítéséről
az önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán,
Széchenyi u. 5.sz. alatti ingatlanon elhelyezett
reklámfelület bérleti szerződéséről
közterület elnevezéséről
Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2014.
évi
tűzvédelmi
tevékenységéről
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Pályázati felhívás hó eltakarításról
a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület munkájának
elismeréséről
a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület Elnöke
munkájának elismeréséről
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Jegyzőkönyv

Készült:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 26. napján megtartott nyílt soros üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak:
Polyák István Vilmos
Csókási Lajos
Balázs László
Balázsné Lengyel Janka
Bihácsi István
Dabóczy László

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Simonné Flórián Judit

képviselő

Jelen volt továbbá:
Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
Borsó Pál
külsős alpolgármester
Popovics Gyuláné
jegyzőkönyvvezető
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Polyák István Vilmos – polgármester Tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül jelen
van 6 fő. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a meghívóban kiküldöttek
szerint. A napirendhez több javaslat, módosító indítvány nem hangzott el.
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
128/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
október 26. napján megtartott nyílt soros ülésének napirendjéről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
nyílt soros ülés napirendjére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október
26. napján megtartott nyílt soros ülésének napirendje:
1./

Szabadbattyán településrendezési tervének, valamint Szabadbattyán
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2014.(IX.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

2./

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

3./

Kötelező rendeletek megalkotása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

4./

Beszámoló az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

5./

Az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os
munkatervéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 5

nevelési

évének

6./

Az ÁMK előirányzat módosítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

7./

A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési
pénzmaradványának felhasználása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

8./

Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások alaprajzainak
elkészítésére tett árajánlat
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

9./

Bérleti szerződések megkötése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

10./

A Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti ingatlan bérleti szerződése
/CSANA/
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

11./ A Szabadbattyáni Híradóban történő hirdetés díjának megállapítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
12./ Szerződés Átruházására Irányuló Háromoldalú Megállapodás
/ELMIB Hálózati Kft. Project LIGHT HUNGARY Kft./
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
13./ A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő
ellátása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
14./ A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
Társulási Megállapodás elfogadása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
15./ Szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
16./ Reklámtábla kihelyezésére bérleti szerződés megtárgyalása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
17./ Közterület elnevezése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
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18./ Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.
évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 20./ Bejelentések
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester Határidő: azonnal
Felelős:
Polyák István Vilmos – polgármester Napirend megtárgyalása:
1./

Szabadbattyán településrendezési tervének, valamint Szabadbattyán
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 14/2014.(IX.28.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta kérem a
bizottság elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László Pénzügyi, Gazdasági Bizottság - elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Szabadbattyán településrendezési tervének,
valamint Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2014.(IX.28.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
készült
előterjesztést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti részletezettségben,
módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
129/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán Nagyközség Településszerkezeti Terv módosításáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület Szabadbattyán Nagyközség 67/2010.(IX.27.) számú
határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét alábbiak szerint módosítja:
1.1. A módosítással érintett területek (1.melléklet):
Jelen módosítás során az előzetes felkérésben még 7 terület szerepelt, a
beérkezett vélemények ismeretében a 3. és 6. jelű terület módosítási
szándékáról a kérelmező visszalépett.
A 8. és 9. jelű területek szerepeltetése a 223/2014 (XII.29.) önkormányzati
határozat szerint történt.
1.2. A településszerkezeti terv módosítása:
Szabadbattyán hatályos településszerkezeti tervét az alábbi öt helyen érinti
jelen módosítás.
1. jelű terület:
A 0101/3 helyrajzi számú ingatlan a hatályos tervben tévesen került
besorolásra, Vízgazdálkodási területbe. A magántulajdonban lévő ingatlan
közúti kapcsolattal rendelkezik, a tulajdonos mezőgazdasági
tevékenységgel foglakozik, a területen a gazdálkodáshoz szükséges
eszközöket kívánja tárolni.
Javasolt besorolás: Má, mely a kívánt igényt ki tudja elégíteni.
A vízmű körül 15 m szélességben beültetési kötelezettség tervezett.
A változtatás a településszerkezetben nem jár kedvezőtlen hatással.
A módosítást a Fejérvíz Zrt támogatja (ld: levél).
A vízmű területe közmű területbe került besorolásra.
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3. jelű terület:
A módosítási igény visszavonva.
4. jelű terület:
Az 1272 helyrajzi számú ingatlan magántulajdonban van, megvásárlására
az önkormányzat forrással nem rendelkezik. A tulajdonos építési szándékát
a képviselőtestület támogatja.
Az ingatlan beépítésekor az építési hely kialakításánál a Malom-csatorna
tengelyétől számított 50 m-en belül épület elhelyezése nem javasolt.
Tervezett besorolás: Lke-1.
A biológiai aktivitásérték csökkenés pótlása szükséges.
5. jelű terület:
Szabadbattyán értékes adottsága a Nádor- és Malom-csatorna, a köztük
elhelyezkedő halastavak, a Cifra-kert, melyek idegenforgalmi szempontból
is jelentősek.
A Malom-csatorna déli oldalán található a már nem működő reformárus
temető, árok és mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok. Az utóbbi
három ingatlannak közterületi kapcsolata nincs, valamennyi ingatlan
magán/egyházi tulajdonban van.
A terület településszerkezeti szempontból rendkívül kedvező helyen, a
község központjában található.
A tervezett módosítás a korábban temetőként működő, valamint a
mezőgazdasági terület idegenforgalmi, rekreációs funkciójú (Kk-re)
hasznosítását (közpark helyett) célozza. A temetési helyek teljes kiürítése
szükséges.
A javasolt beépítettség 2%, a legkisebb zöldfelület 70%.
A terület zöldfelületi karaktere a távlatban is változatlan marad.
A tervezett új funkció közúti megközelítése, valamint a Malom-csatorna
menti terület ökológiai szempontú kialakítása érdekében javasolt:
 a Malom-csatorna tengelyétől számított 50 m-en belül a természeti
állapot megőrzése
 a csatorna mentén – a vízügyi megközelítést is biztosító – 6 m-es
sávban gyalogos- és kerékpárút (közterületi sáv) kialakítása.
6. jelű terület:
A módosítási igény visszavonva.
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7. jelű terület:
A község északi részén működő homokbányától (0156/13 és 0156/3 hrsz.)
északra a bányaterület növelése céljából „Kutatási műszaki üzemi terv”
készítése van folyamatban, amely a 0156/1 és 0156/2 hrsz-ú ingatlanokra
terjed ki.
A módosítás célja az Má terület bányaterületté nyilvánítása. A változással
járó hatásokat a hivatkozott üzemi terv tartalmazza.
8. jelű terület:
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata telekalakítási engedélyt kért és
kapott a Széchenyi u. 239/2 és 241 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, a
határrendezést azonban (jogerős 2008. 07. 28, ld. melléklet) a
településrendezéshez rendelkezésre bocsátott alaptérkép nem tartalmazta.
Építtető – Aczél és Tsa Kft – 2014. 11. 26-án kelt levelében kérte az
Önkormányzattól a hatályos telekrendezés rögzítését és a jelenleg is
pálinkaház bérfőzési tevékenység megtartását és fejlesztését biztosító
területfelhasználás (Gip) jelölését. Építtető a fejlesztéssel kapcsolatos
tervezési tevékenységet elindította, a várható környezeti hatásokkal
kapcsolatban az alábbiakat rögzítette:
„ Környezetvédelmi Tervfejezet / Nyilatkozat
Szabadbattyán 241 hrsz
Rendezési terv besorolás változásához
Ezúton nyilatkozom, hogy a vizsgált ingatlanon működő pálinkafőző
üzem a lakott környezetre zavaró hatást nem fejt ki és egyetlen
környezeti elem tekintetében sincs érdemlegesen vizsgálható hatása,
figyelembe véve az alábbiakat:
 a beltérben üzemeltetett technológia zajkibocsátása
elhanyagolható, kültéri zajforrások nincsenek,
 az uralkodó szélirány mellett az esetleges gyümölcsszag a
település külterületei felé szállítódik,
 kizárólag kommunális jellegű vízfelhasználás történik és ilyen
jellegű szennyvíz keletkezik,
 veszélyes hulladék a technológiában nem keletkezik.
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Fehérvárcsurgó, 2015. január 13.
Nagy Ferenc okl. környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő
SZKV/07-0999 „
A módosítási kérelem a jelenlegi belterületi határon belül – a hatályos
telekalakítási
tervnek
megfelelően
–
teljesíthető,
a
hatályos
településszerkezeti, valamint szabályozási terven szereplő közlekedési terület
korrekciójával, új építési (Gip) övezet kijelölésével.
A hatályos rendezési tervben szereplő 241 hsz-ú ingatlan eredetileg 776 m2
volt, mely a telekhatár rendezés következtében 1904 m2-re (+1128 m2)
növekedett.
Az OTÉK 36 § (6) a) pontja lehetővé teszi, hogy az ingatlanon a
gyorsforgalmi út védősávjában gazdasági terület kerüljön kijelölésre.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű, folyamatos
Polyák István Vilmos – polgármester -

Dabóczy László- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Szabadbattyán településrendezési tervének,
valamint Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2014.(IX.28.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
készült
előterjesztést megtárgyalta és azt a melléklet szerinti részletezettségben,
módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
21/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
14/2010.(IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét
képezi/
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2./

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést két bizottság is megtárgyalta,
kérem ismertessék
véleményüket, javaslatukat.
A Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke Simonné
Flórián Judit az ülésen nincs jelen, így Balázs László bizottsági tagot kérem
ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi
szabályairól szóló rendelet megalkotásáról készült előterjesztést megtárgyalta –
és a melléklet szerinti részletezettségben – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Balázs László

– Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja -

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati
rendelettervezetet a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
22/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét
képezi/
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3./

Kötelező rendeletek megalkotása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelet tervezetek a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A Fejér Megyei Kormányhivatal által készített kötelező adatszolgáltatásokhoz
kapcsolódóan az idei évben több rendeletalkotási kötelezettsége van a
Képviselő-testületnek.
Hatályos rendeleteinket megvizsgálva megállapítottam, hogy e tárgyú
rendelettel az önkormányzat még nem rendelkezik. A mulasztásos törvénysértés
elkerülése végett kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jogalkotási
kötelezettségének tegyen eleget, és a mellékelt rendelet tervezeteket –
amennyiben annak rendelkezéseivel egyetért – fogadja el.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést két bizottságunk is megtárgyalta, kérem ismertessék
véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a kötelező adatkezelés szabályairól készült
előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati rendelettervezetet a melléklet
szerinti részletezettségben – módosítás nélkül - elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
23/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelete
a kötelező adatkezelés szabályairól
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét
képezi/
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az államháztartáson kívüli forrás átadására és
átvételére vonatkozó szabályokról készült előterjesztést megtárgyalta és az
önkormányzati rendelettervezetet a melléklet szerinti részletezettségben –
módosítás nélkül - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
24/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
szabályokról
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét
képezi/
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti,
kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásairól szóló
előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati
rendelettervezetet a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Balázs László

– Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja -

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az önkormányzati
rendelettervezetet a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
25/2015.(X.29.)
önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők szociális, jóléti,kulturális, egészségügyi
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a jegyzőkönyv mellékletét
képezi/

4./

Beszámoló az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -

Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta, kérem ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Balázs László

– Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja -

A Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság az ÁMK
Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről készült beszámolót megtárgyalta
és azt a melléklet szerinti részletezettségben elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Dabóczy László – képviselő –
Az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről készült beszámolót a
Szociális Bizottság ülésén hosszasan tárgyaltuk. Az óvoda 100 %-ig fel van
töltve. A 3. életévüket betöltött szabadbattyáni gyermekeket fel kell venni, ezért
megoldást kell keresni a gyermekek elhelyezésére. A beszámoló alapos, és
részletes.
A beszámoló 13. oldalán az összegzésében a kiemelt bekezdésre felhívnám
képviselő-társaim figyelmét. Ez alapján úgy érzem, hogy csak az óvodában
dolgozókon múlik, hogy milyen szeretettel, odaadással végzik a munkát.
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Az óvodavezetővel napi kapcsolatban vagyunk. A Képviselő-testület nevében
megköszönjük az áldozatos munkát.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, hozzászólás nem volt a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
130/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015. nevelési év beszámolójáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az ÁMK Cifrakert Óvoda 2014/2015. nevelési év
munkájáról készített beszámolót megtárgyalta és azt módosító indítvány nélkül
elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot az
ÁMK Igazgatójának küldje meg.
Határidő:
Felelős:
5./

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

Az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os
munkatervéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

nevelési

évének

- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta, kérem ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Megkérdezem az óvodavezetőt, hogy a munkatervvel kapcsolatban kíván-e
szóban kiegészítést tenni.
Óberné Kámán Erika – óvodavezető –
Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Megköszönöm a Képviselő-testület
támogatását.
Balázs László

– Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja -

A Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság az ÁMK
Cifrakert Óvoda 2015/2016-os nevelési évének munkatervét megtárgyalta és azt
a melléklet szerinti részletezettségben elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
131/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016-os nevelési évének munkatervéről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a munkatervet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az ÁMK Cifrakert Óvoda 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó munkatervét megtárgyalta és azt módosító indítvány nélkül elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot az
ÁMK Igazgatójának küldje meg,
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester 17

6./

Az ÁMK előirányzat módosítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –

Polyák István Vilmos – polgármester –
Beadvány érkezett az ÁMK igazgatójától, melyben a Cifrakert Óvodában
szeptemberben beindult 7. csoport működtetéséhez kérik módosítani az
intézmény finanszírozási előirányzatát.
E napirendi pontnál szeretnék még egy javaslatot tenni. Az idei költségvetésben
nagyon minimális összeg szerepel a művelődési ház karácsonyi, adventi
rendezvényeire. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános
tartalék előirányzaton viszont még bőven van felhasználatlan keret, ezért
javasolom, hogy csoportosítsunk át innen összeget és emeljük meg az ÁMK
előirányzatát 1.080.000,- Ft-tal.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a
Bizottság elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az ÁMK előirányzat módosítási kérelmét
megtárgyalta és a melléklet szerinti részletezettségben, módosítás nélkül
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
132/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
ÁMK előirányzat módosításáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK
igazgatójának fenti tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a
1.) Cifrakert Óvoda
- személyi jellegű kiadások előirányzatát
- járulékok előirányzatát
Cifrakert Óvoda finanszírozási előirányzatát
megemeli.

1.146.100 Ft-tal
287.577 Ft-tal
1.433.677 Ft-tal

2.) Művelődési Ház
- dologi kiadások előirányzatát
1.242.955 Ft-tal
csökkenti
- felhalmozási kiadások előirányzatát
1.242.955 Ft-tal
növeli
3.) Batthyány Lajos Általános Iskola működtetésének visszavétele miatt az
ÁMK
- bevételi előirányzatát
700.000 Ft-tal
- finanszírozási előirányzatát
9.100.000 Ft-tal
Bevételek összesen
csökkenti

9.800.000 Ft-tal

- személyi jellegű előirányzatát
- munkaadókat terhelő előirányzatát
- dologi kiadások előirányzatát

2.703.000 Ft-tal
856.000 Ft-tal
6.241.000 Ft-tal

Kiadások előirányzatát összesen
csökkenti

9.800.000 Ft-tal
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az
önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének módosítását készítse el,
és a Polgármester azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy emelje
meg az ÁMK 2015 évi előirányzatát 1.080.000,-Ft-tal, ezzel biztosítva az
edventi, karácsonyi programsorozat lebonyolítását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
133/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
ÁMK előirányzatának emeléséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az ÁMK 2015. évi előirányzatát 1.080.000,- Ft-tal
megemeli, ezzel biztosítva az adventi, karácsonyi programsorozat
lebonyolítását.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az
önkormányzat és intézménye 2015. évi költségvetésének módosítását készítse el,
és a Polgármester azt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -
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7./

A Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési
pénzmaradványának felhasználása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –

Polyák István Vilmos – polgármester –
Az önkormányzat zárszámadási rendeletének elfogadásakor a Polgármesteri
Hivatal személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok megtakarításából
származó 2014. évi pénzmaradványának felhasználásáról még nem döntöttünk.
Két lehetőség van, vagy elvonjuk a pénzmaradványt, és tartalékba helyezzük,
vagy nem vonjuk el, hanem engedélyezzük annak felhasználását.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014.
évi költségvetési pénzmaradványának felhasználásáról készült előterjesztést
megtárgyalta és a határozati javaslat 2.) pontját,
a melléklet szerinti
részletezettségben, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
134/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési
pénzmaradványának felhasználásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkáltatót
terhelő járulékok magtakarításából származó 2014. évi 2.107.460,- Ft összegű
költségvetési pénzmaradványának felhasználását engedélyezi.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően a
költségvetési rendelet-tervezetet készítse elő, és azt a Polgármester terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

8./

értelemszerű
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások alaprajzainak
elkészítésére tett árajánlat
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Korábban döntöttünk a Szabadbattyán, Iskola u. 3. sz. alatti bérlakások
értékesítéséről. A független szakértő elkészítette az értékbecslést.
Megállapítást nyert azonban, hogy szükséges a lakások alaprajzának elkészítése,
mert e rajzok alapján lehet elkészíteni a társasház alapító okiratát. Az alaprajzok
elkészítésére Egri János földmérő mérnök által tett árajánlat 350 Ft/m2.
Az alapító okirat elkészítésére árajánlatot kértünk Dr. Szekerczés Anna
ügyvédasszonytól, ami még nem érkezett meg.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és Egri János
földmérő mérnök által tett 350 Ft/m2 összegű árajánlatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
135/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán, Iskola u. 3. szám alatti lakások alaprajzainak elkészítésére
tett árajánlatról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és az árajánlatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyán, Iskola u. 3. sz. alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanban lévő 4 lakás és hozzá tartozó közös helyiségek
alaprajzainak elkészítésére Egri János földmérő mérnök által tett árajánlatot 350
Ft/m2 összegben elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatást a földmérőtől
rendelje meg az elfogadott árajánlatnak megfelelően.
Határidő:
Felelős:
9./

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

Bérleti szerződések megkötése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva Polyák István Vilmos – polgármester –
A bérleti szerződések megkötésére vonatkozó előterjesztést képviselőtársaim
írásban megkapták.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Nyírő Károllyal kötendő bérleti szerződés
tervezetet megtárgyalta és a melléklet szerinti részletezettségben, módosítás
nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
136/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Nyírő Károly Kőszárhegy, Hősök u. 35.sz. alatti lakos bérleti szerződéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a szerződés-tervezetet megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület Nyírő Károly Kőszárhegy, Hősök u. 35.sz. alatti lakossal a
Batthyány Lajos Általános Iskola tornaterem helyiség bérletére szerződést kíván
kötni.
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatára a bérleti díjat
2015. szeptember 1. nap hatállyal 4.000 Ft+Áfa, bérleti díjban állapítja meg.
Az alapszerződés további rendelkezéseit hatályában fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti paraméterekkel
elfogadott bérleti szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a SZILTOP Oktatási Nonprofit KFT –vel
kötendő bérleti szerződés tervezet módosítását megtárgyalta és a melléklet
szerinti részletezettségben elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
137/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Bérleti szerződéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a szerződés-tervezetet megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a SZILTOP Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság (2011 Budakalász, Erdőhát u. 84.) a Batthyány Lajos
Általános Iskola helyiségbérletére szerződést kíván kötni.
A Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatára a korábbi
hatályos szerződésnek megfelelően a bérleti díjat 2015. szeptember 1. nap
hatállyal osztályonként 150.000.- Ft + ÁFA, a számítástechnikai termet 1.700,Ft+Áfa/tanóra bérleti díjban állapítja meg.
Az alapszerződés további rendelkezéseit hatályában fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti paraméterekkel
elfogadott bérleti szerződés módosítását aláírja.
Határidő: döntést követő 14 nap
Felelős:
Polyák István Vilmos – polgármester Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Rozs Tiborral kötendő bérleti szerződés
tervezetet megtárgyalta,és azt a melléklet szerinti részletezettségben, módosítás
nélkül elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
138/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Rozs Tibor Székesfehérvár, Zsombolyai u. 15. sz. alatti lakos bérleti
szerződéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és szerződés-tervezetet megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület bérleti szerződést köt 2015. szeptember 1. nap hatállyal –
határozatlan időre – a Batthyány Lajos Általános Iskola büféjének
üzemeltetésére.
A bérlemény díját a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatára 10.000,ft+Áfa/hó összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület a szerződés-tervezet további rendelkezéseivel egyetért, azt
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban szereplő paraméterekkel a
megtárgyalt és elfogadott szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Rődner Kft-vel – tűzjelző rendszerre kötendő
karbantartási szerződés tervezetet a melléklet szerinti
részletezettségben, módosítás nélkül
elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
139/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Rődner Kft Székesfehérvár, Horváth I. u. 22. karbantartási szerződéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és szerződés-tervezetet megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület karbantartási szerződést köt 2015. szeptember 1. nap
hatállyal – határozatlan időre – a Batthyány Lajos Általános Iskola gyengeáramú
tűzvédelmi rendszere ( jelzőközpont, tápegység, akkumulátorok, jelzőhálózat,
érzékelő, összesen: 148 db egység hatályos tűzjelző terv alapján ) elektromos
karbantartására.
A
vállalkozót a karbantartási szerződésben vállalt tevékenységéért
(felülvizsgálatért) összesen félévenként 68.000.-Ft +Áfa karbantartási díj illeti
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban
szereplő paraméterekkel a megtárgyalt és elfogadott karbantartási szerződést
aláírja.
Határidő:
Felelős:

10./

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

A Szabadbattyán, Iskola u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződése
/CSANA/
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –

- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Rózsás Ildikó 2015. április 2. napjától bérli a Szabadbattyán, Iskola u. 9. szám
alatti épületet Családi napközi működtetése céljából. Megkeresésében kéri a
Képviselő-testületet, hogy 2016. évre is tegye lehetővé számára az ingatlan
tovább bérlését, azzal a módosítással, hogy a bérlő továbbiakban a Magyar
Paragility Közhasznú Sportegyesület (képviselője: Maczuczánné Fenyvei
Viktória 8152 Kőszárhegy, Hősök u. 30.) legyen, amelynek ő az alelnöke.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a CSANA bérleti szerződés-tervezetét
megtárgyalta és a melléklet szerinti részletezettségben, módosítás nélkül
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
140/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán, Iskola u. 9. szám alatti ingatlan bérleti szerződéséről
(CSANA)
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és szerződés-tervezetet megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület és a Magyar Paragility Közhasznú Sportegyesület
(képviselő: Maczuczánné Fenyvesi Viktória ( az egyesület alelnöke: Rózsás
Ildikó) 8152 Kőszárhegy, Hősök u. 30. ) bérleti szerződést köt 2016. január 1.
nap kezdő hatállyal – 2016. december 31. napjáig a szabadbattyáni 1309.hrsz-ú
120 m2 területű lakóházas ingatlanra családi napközi üzemeltetése céljára.
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A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
javaslatára 50.000,-ft+Áfa/hó összegben állapítja meg, melyet a bérlő a számla
kiállítását követően egy összegben, átutalással fizet meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban szereplő paraméterekkel a
megtárgyalt és elfogadott szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

11./ A Szabadbattyáni Híradóban történő hirdetés díjának megállapítása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati kivonat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Egyre nagyobb az érdeklődés a Szabadbattyáni Híradóban megjelentethető
vállalkozási jellegű hirdetések tekintetében. Szükségessé vált a jelenlegi
költségekhez igazodóan újabb költségszámítást végezni. Képviselőtársaim az
előterjesztéshez csatoltan kézhez kapták az önköltség számítást.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Szabadbattyáni Híradóban történő
vállalkozási hirdetés díjának megállapításáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta
és a mellékelt táblában szereplő önköltség számítási összegeket elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

29

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
141/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a Szabadbattyáni Híradóban történő vállalkozási hirdetés díjának
megállapításáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és önköltségszámítást megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyáni Híradóban történő vállalkozási hirdetés
díját 2016. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
A hirdetés díja oldalanként

40.000,-Ft+Áfa

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott hirdetési díj alapján
történjen a vállalkozási hirdetésekkel kapcsolatban a számla kiállítása
Határidő:
Felelős:

értelemszerű
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

12./ Szerződés Átruházására Irányuló Háromoldalú Megállapodás
/ELMIB Hálózati Kft. Project LIGHT HUNGARY Kft./
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottsági ülésre elfogadta meghívásunkat és jelen volt
Kósa Tamás az ELMIB Hálózati Kft. képviseletében, ahol hosszasan
megtárgyalásra került a szerződés átruházásra irányuló háromoldalú
megállapodás.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Szerződés Átruházására Irányuló
Háromoldalú Megállapodás tervezetet megtárgyalta és a melléklet szerinti
részletezettségben, módosítás nélkül elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
142/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
szerződés átruházásra irányuló háromoldalú megállapodásról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a háromoldalú megállapodást megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület az ELMIB Hálózati Kft. Project LIGZT HUNGARY Kft és
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat között létrejött „ Szerződés
Átruházásra Irányuló Háromoldalú Megállapodás”-t megtárgyalta, az abban
foglaltakkal – módosító indítvány nélkül egyetért – azt elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
143/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a közbeszerzési keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás
lefolytatására vonatkozó meghatalmazásról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület meghatalmazza a Közvil Zrt.-t a közvilágítás
korszerűsítésére vonatkozó, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
közbeszerzési keret megállapodás megkötésére irányuló eljárás lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

13./ A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő
ellátása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
2016. január 1. napjától családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása,
család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok kialakítására kerül sor. A
jogszabály úgy rendelkezett, hogy valamennyi szolgáltató/fenntartó köteles a
működtetés további formáját legkésőbb 2015. október 31. napjáig felülvizsgálni.
Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás
átcsoportosítással történhet.
A tagi önkormányzatok képviselő-testületi határozattal kifejezték szándékukat,
hogy 2016. január 1. napjától továbbra is a Sárrét Kistáj Önkormányzati
Társulás keretében kívánják biztosítani a kötelező feladatot.
A társulás jól működik, a szolgáltatás biztosított.
Az előterjesztést két bizottság megtárgyalta, kérem ismertessék véleményüket,
javaslatukat.
Balázs László

– Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja -

A Szociális,Egészségügyi,Kulturális,Ifjúsági és Sport Bizottság a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő ellátásáról készült előterjesztést
megtárgyalta és azt módosító indítvány nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
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Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016.
január 1-jét követő ellátásáról készült előterjesztést megtárgyalta és azt
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
144/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jét követő ellátásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január 1-től
kezdődően továbbra is a Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás formájában
kívánja megoldani.
A Képviselő-testület a döntésénél figyelembe vette a társulásban részt vevő
önkormányzatok
szándéknyilatkozatát,
különösen
Úrhida
Község
Önkormányzat Képviselő-testületének döntését, amely egyben Úrhidai Közös
Önkormányzati Hivatalt működtető székhely önkormányzat is.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a társulásban részt
vevő tagi önkormányzatokat tájékoztassa a határozati kivonat megküldésével.
Határidő:
Felelős:

2015. október 31.
Polyák István Vilmos – polgármester –

14./ A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással
Együttműködési Megállapodás és Társulási Megállapodás elfogadása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést képviselő-társaim írásban megkapták, a Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság előzetesen hosszasan megtárgyalta. Kérem a bizottság elnökét
ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással kötendő együttműködési megállapodás tervezetet
megtárgyalta, és azt módosító indítvány nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
145/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Együttműködési Megállapodásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a társulási megállapodást megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület az Együttműködési Megállapodás tartalmával egyetért, azt
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására, és a
Társulási Tanács részére a határozati kivonat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulással kötendő társulási
megállapodás tervezetet
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megtárgyalta, és azt módosító indítvány nélkül elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
146/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a társulási megállapodást megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás tartalmával egyetért, azt
elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és a
Társulási Tanács részére a határozati kivonat megküldésére.
Határidő:
Felelős:

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

15./ Szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
A korábbi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a településen elhelyezett
kamerák felújításra kerülnek, illetve új kamerák kerülnek kihelyezésre. A BÉZÉ
Bt. árajánlata került elfogadásra.
Időközben kaptunk egy tájékoztató levelet Kádár Csaba ügyvezetőtől, aki
pontokba szedve felvázolta a rendszer kiépítésének menetét, pályázati lehetőség
kihasználásával.
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A vállalkozási szerződés aláírása előtt Balázs Zoltán BÉZÉ PC ügyvezetőjével
egyeztettünk, aki teljes mértékben egyetért azzal, hogy pályázati támogatás
igénybevételével kerüljön kiépítésre az IP – térfigyelő kamerarendszer, ezért ő
sem szorgalmazta az elfogadott ajánlat szerinti vállalkozási szerződés aláírását.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
147/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
szándéknyilatkozat IP-térfigyelő kamerarendszer kiépítésére
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy Szabadbattyán közigazgatási
területén az IP-térfigyelő kamerarendszert – pályázati támogatás
igénybevételével – szeretné kiépíteni.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kamerarendszer
kiépítéséhez kérjen ajánlatokat mind a tervezésre, mind az anyagköltségre és a
kivitelezésre, és azt a soron következő képviselő-testület elé terjessze.
A Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 118/2015.(IX.14.) határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester –
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16./ Reklámtábla kihelyezésére bérleti szerződés megtárgyalása
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. sz. alatti
ingatlan. A korábbi tulajdonos és a Publimont Kft között szerződés jött létre egy
nagyobb méretű reklámfelület bérlésére. A reklámfelület jelenleg is a területen
van, a 2015. évre járó teljes bérleti díjat a bérlő a korábbi bérbeadónak
megfizette. Amennyiben az önkormányzat a reklámfelület elhelyezését továbbra
is engedélyezi, ahhoz új bérleti szerződés megkötése indokolt.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az önkormányzat tulajdonát képező
Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlan területén elhelyezett
reklámfelület bérleti szerződésére vonatkozó előterjesztést, és a bérleti szerződés
tervezetet megtárgyalta, és a bérlemény bérleti díját 100.000,-Ft3Áfa/év-ben
javasolja fogadásra a Képviselő-testületnek.
A bérlemény bérleti díj összegére más javaslat nem hangzott el.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
148/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
az önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. sz.
alatti ingatlanon elhelyezett reklámfelület bérleti szerződéséről
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és a csatolt bérleti szerződést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
A Képviselő-testület bérleti szerződést kíván kötni a tulajdonát képező
Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. sz. alatti ingatlanon elhelyezett reklámfelület
elhelyezésére a Publimont Kft-vel.
A Képviselő-testület a bérlemény díját 100.000,-Ft+Áfa/év összegben határozza
meg.
A bérleti szerződést határozott időre: 2016. január 1. napjától – 2016. december
31. napjáig köti.
A Képviselő-testület a fenti paraméterekkel együtt a csatolt bérleti szerződést
elfogadta.
Felhatalmazza a Polgármester, a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

17./ Közterület elnevezése
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –

Polyák István Vilmos – polgármester –
A közterületek adatfelvitele során megállapítást nyert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő a Petőfi Sándor utca és a Vörösmarty utca kereszteződésében
található 935 hrsz-ú terület még nem került elnevezésre, ezért a pontos rögzítése
az adatbázisban nem lehetséges. Javasolom, hogy az elnevezés „Petőfi-köz”
legyen.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság előzetesen megtárgyalta, kérem a bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a közterület elnevezéséről tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és a „Petőfi-köz” elnevezést elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
149/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
közterület elnevezéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyán, Petőfi u. és Vörösmarty u. által érintett
névtelen 935 hrsz-ú közterületet „Petőfi-köz” elnevezéssel jegyzi.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közterület új elnevezésével
kapcsolatos adminisztrációs munkát végezze el.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

18./ Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.
évi tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva Polyák István Vilmos – polgármester –
A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről készült beszámolót képviselőtársaim írásban megkapták.
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A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét
ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
150/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „
Beszámoló a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
tűzvédelmi tevékenységéről” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.
évi tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót – a melléklet szerinti
részletezettségben – elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot, a Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére (8000
Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.) küldje meg.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester –
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19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
A jelentéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
151/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és azt – a
melléklet szerinti részletezettségben elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -

20./ Bejelentések
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

Pályázati felhívás hó eltakarításra
Előadó:
Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és pályázati felhívás a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a „ Pályázati felhívás hó eltakarításra” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és a – melléklet szerinti részletezettségben –
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
152/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
Pályázati felhívás hó eltakarításról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli hó
eltakarításra kiírt pályázati felhívást megtárgyalta, s azt a csatolt pályázati
felhívásnak megfelelően kiírja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős:
Polyák István Vilmos – polgármester -

Polyák István Vilmos – polgármester –
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy az Országos Polgárőr
Szövetség Elnöksége - a Megyei Szövetség előterjesztése alapján – a
Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület részére „ Az év Polgárőr Egyesülete” címet
adományozott.
Rák Vilmos Zsolt 2009 óta lelkiismeretesen, teljes odaadással vezeti az
Egyesületet.
Kérem értsenek egyet azzal, hogy írásban fejezzük ki az elismerést.
Dabóczy László – képviselő –
Tudomásom van arról, hogy ez év tavaszán Rák Vilmos Zsolt a Szabadbattyáni
Polgárőr Egyesület elnöke „Polgárőr Érdemkereszt Ezüst fokozat” kitüntetést
kapott. Tehát, nem csak az Egyesület, hanem az elnök is országos elismerésben
részesült. Támogatom a Polgármester Úr javaslatát.
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Borsó Pál – külsős alpolgármester Javasolom, hogy tényszerűen a Szabadbattyáni Híradóban tegyük közzé,
tájékoztatva ezzel a település lakóit.

Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, hozzászólás nem volt, a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
153/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület munkájának elismeréséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Szabadbattyáni Polgárőr Egyesületet Szabadbattyán településen több éven át
kifejtett önzetlen munkája elismeréséül
„ dicséretben részesíti és köszönetét fejezi ki „

Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester –
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Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, hozzászólás nem volt, a
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
154/2015.(X.26.)
önkormányzati határozata
a Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület Elnöke munkájának elismeréséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület elnökét - Rák Vilmos Zsolt Szabadbattyán,
Veres P. u. 23. szám alatti lakost – önzetlen, becsületes, tisztességes, kimagasló
társadalmi munkája elismeréséül
„ dicséretben részesíti és köszönetét fejezi ki „

Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Tájékoztatta a Képviselő-testületet a két ülés között eltelt időszak fontosabb
eseményeiről.
- Az Árpád u. végén a közvilágítás korszerűsítése befejeződött.
- Széchenyi u. felüljáró két lámpatest megépítése megtörtént.
- József úti járda építése elkezdődött.

Polyák István Vilmos – polgármester –
A mai nyílt soros képviselő-testületi ülés napirendi pontjait megtárgyaltuk.
Az ülést berekesztem.

K.m.f.

Polyák István Vilmos
polgármester

Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
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