Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér
1.
Szám: 386-14/2015

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
nyílt soros ülésének jegyzőkönyve
2015. november 23.
Önkormányzati rendelet:
26/2015.(XI.24.) az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
27/2015.(XI.24.) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2015.(XI.24.) a talajterhelési díjról
29/2015.(XI.24.) a helyi adókról
30/2015.(XI.24.) a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
31/2015.(XI.24.) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
32/2015.(XI.24.) a Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének,
valamint
az
elnevezés
megváltoztatására
irányuló
kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás rendjéről
33/2015.(XI.24.) a közterületek használatáról
34/2015.(XI.24.) Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról és azok
használatáról
35/2015.(XI.24.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
36/2015.(XI.24.) a járműforgalom szabályozásáról
37/2015.(XI.24.) az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről
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Önkormányzati határozat:
155/2015.(XI.23.) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 23. napján megtartott nyílt soros
ülésének napirendjéről
156/2015.(XI.23.) Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
157/2015.(XI.23.) az önkormányzat és intézménye 2016. évi belső ellenőrzési
tervéről
158/2015.(XI.23.) Döntéshozatalból történő kizárásról
159/2015.(XI.23.) a polgármestert megillető cafeteria 2015. évi mértékének
meghatározásáról
160/2015.(XI.23.) képviselői
tiszteletdíj
lemondásból
képződő
összeg
felhasználásáról
161/2015.(XI.23.) tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről
162/2015.(XI.23.) a polgármesteri hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett
ajánlatokról
163/2015.(XI.23.) Emmarózai dűlők javításáról
164/2015.(XI.23.) hó eltakarításra benyújtott pályázat elbírálásáról
165/2015.(XI.23.) Polgármester szabadságának igénybevételéről
166/2015.(XI.23.) javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola
felvételi körzetére
167/2015.(XI,23,) az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások bérleti
díjáról
168/2015.(XI.23.) Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről
169/2015.(XI.23.) a 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb
céljainak meghatározásáról
170/2015.(XI.23.) Publimont Kft. bérleti szerződéséről
171/2015.(XI.23.) a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi
tevékenységéről és létrehozása céljainak megvalósításáról, és
munkájáról szóló beszámolóról
172/2015.(XI.23.) Döntéshozatalból történő kizárásról
173/2015.(XI.23.) a Polgármester Úr jutalmazásáról
174/2015.(XI.23.) a Jegyző 2015. évi teljesítményértékeléséről
175/2015.(XI.23.) Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015)
176/2015.(XI.23.) Szabadbattyán, József A. u. járda építés többletmunkáiról
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Jegyzőkönyv
Készült:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 23. 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
Simonné Flórián Judit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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 7
fő. Az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a meghívóban kiküldöttek szerint. A
napirendhez több javaslat, módosító indítvány nem hangzott el.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Kérem, hogy aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, az kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
155/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
november 23. 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. november 23.
napján megtartott nyílt soros ülésének napirendje:
1./

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester -

2./

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

3./

A talajterhelési díjról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

3/a. A helyi adókról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző 4./

A
polgármesteri
hivatalban
foglalkoztatott
illetménykiegészítéséről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

5./

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

6./

Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a
házszámozás rendjéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

7./

A közterületek használatáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző 4

köztisztviselők

8./

Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

9./

Az önkormányzat közművelődési feladatairól
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

10./

A járműforgalom szabályozásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

11./ Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző 12./ Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző 13./ Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző 14./ Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
15./ Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
16./ Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
17./ Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
18./ Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 19./ Polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
20./ Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
21./ Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
22./ Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
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23./ A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak
meghatározásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
24./ Publimont Kft. bérleti szerződéséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
25./ A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
2015. évben végzett munkáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 26./ Polgármester Úr jutalmazásáról
27./ A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
28./ Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
29./ Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester 30./ Bejelentések
Határidő: Azonnal
Felelős:
Polyák István Vilmos – polgármester –
Napirend:
1./

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztést képviselőtársaim írásban megkapták. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság elnökét ismertesse véleményüket,
javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének
módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti
részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
26/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva /
2./

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2015.(I.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetési kötelezettségét tartalmazza a
Szervezeti és Működési Szabályzatunk, amit a jogalkotó teljes mértékben
hatályon kívül helyezett, továbbá e kötelezésről Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény nem rendelkezik, ezért e
szakaszok hatályon kívül helyezése javasolt.
A szabályzat nem tartalmazza a képviselők szankció rendszerét, melyre a Fejér
Megyei kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy e rendelkezések a szabályzat
szerves részei, e tekintetben jelentési kötelezettségem is van a Kormányhivatal
által korábban megküldött táblázat alapján.
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést képviselőtársaim írásban megkapták. Az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozat-kezelő és Méltatlansági Bizottság
megtárgyalta, kérem a Bizottság elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Balázs László – Elnök A Bizottság a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta és – a
melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
27/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015.(I.5.)
önkormányzati rendelet módosításáról
________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva /
3./

A talajterhelési díjról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –

Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a talajterhelési díjról
szóló helyi rendeletünkre. A törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően az
elkészített rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtem a Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak. Korábbi
rendeletünk nem volt harmonizálva a hatályos szabályozáshoz, a könnyebb
kezelhetőség végett javasolom a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését és egy új
rendelet megalkotását.
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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 Bizottság a talajterhelési díjról készült előterjesztést megtárgyalta és – a
melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
28/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
___________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /
3/a. A helyi adókról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
Az adótételek esetleges emelésére, ahhoz, hogy a rendelet kihirdetése legkésőbb
2015. december 1. napjáig megtörténjen, azaz a jogszabályi előírásoknak
megfeleljen, e képviselő-testületi ülésen van lehetőség.
2016. január 1. napjától a vállalkozó orvosok számára adómentesség, vagy
adókedvezmény adható. A szabadbattyáni vállalkozó orvosok – élve a lehetőséggel kérelmet nyújtottak be, melyben kérik a helyi iparűzési adó megfizetése alóli
mentességet. A rendelet-tervezetbe beépítésre került.
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A Fejér Megyei Kormányhivatal felhívására, és javaslatára valamennyi adónem,
- építményadó, iparűzési adó, kommunális adó – egy rendeletben került
leszabályozásra.
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 Bizottság a helyi adókról készült előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet
szerinti részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
29/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
A helyi adókról
___________________________________________________________________
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
156/2015. (XI.23.) önkormányzati határozata
Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Kormányhivatal a FEB/02/1458-1/2015. ügyszámú törvényességi felhívással
egyetért, azt elfogadja.
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A Kormányhivatal által elkészített „Módszertan helyi adórendeletek, és a
talajterhelési díj rendeletek felülvizsgálatára” javaslat alapján az adórendeleteket és
a talajterhelési díjról szóló rendeletet felülvizsgálta.
A törvénysértő rendeletek hatályon kívül helyezésével egyidejűleg új rendeletalkotással orvosolja a felhívásban foglaltakat.
Határidő:
Felelős:
4./

2015. november 30.
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

A
polgármesteri
hivatalban
foglalkoztatott
illetménykiegészítéséről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

köztisztviselők

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A Képviselő-testület által rendeletben megállapítható illetménykiegészítésre
vonatkozó szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény
tartalmazza. 2015-ben ezt a fajta eltérítést megkaptuk. 2007 év óta a köztisztviselői
illetményalap nem változott 38.650,-Ft.
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 Bizottság
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti
részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
30/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
illetménykiegészítéséről
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /
5./

A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A költségvetés összeállításakor minden évben igyekszünk a helyi civil szervezeteket
támogatni. Tulajdonképpen a gyakorlatban működő rendszert helyezzük rendelet
formájába, tekintettel arra, hogy a támogatás odaítélésére, folyamatára
összességében szabályozással még nem rendelkeztünk, ezért az egységes eljárás
biztosítása végett mindenképpen szükséges és javasolt a helyi rendelet megalkotása.
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 Bizottság a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás
nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
31/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /

6./

Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a
házszámozás rendjéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –

Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A fenti tárgyú rendelettel, illetve rendeletekkel már rendelkezünk. Mint ahogy már
korábban említettem a jogalkotásról szóló 2010. évi törvény a jegyző részére
kötelezővé teszi a hatályos rendeletek folyamatos előkészítését, a szükséges
felülvizsgálatok elvégzésére. E rendelet átvizsgálásakor megállapítottam, hogy a
rendelet felhatalmazó jogszabályra és feladatkörre való hivatkozása hibás, pontatlan,
ami a rendelet érvénytelenségét vonja maga után.
Figyelemmel arra, hogy a törvény azt is előírja, hogy a hasonló tárgyú
élethelyzeteket egy rendeletben kell szabályozni, ezért a közterületek elnevezésével
kapcsolatos helyi rendeletet és a házszámozás szabályait ismételten egy tervezetbe
foglaltam össze.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének, valamint az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás
rendjéről szóló
előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti
részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
32/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a Szabadbattyán Nagyközség közterületei elnevezésének,valamint az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés rendjéről, és a házszámozás
rendjéről
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /
7./

A közterületek használatáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
Alaprendeletünk 2004 évi, felülvizsgálata feltétlen szükséges ahhoz, hogy a hatályos
szabályozásnak megfeleljen. A rendelettervezet melléklete tartalmazza a közterület
használatáért fizetendő térítési díjtételeket, melyen ha a képviselő-testület emelni
kíván, azt a jogbiztonság érdekében e képviselő-testületi ülésen teheti meg.
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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 Bizottság a közterületek használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és – a
melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
33/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /

8./

Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok használatáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
Alaprendeletünk 1994-es, a tényleges felülvizsgálata feltétlen szükséges. A rendelet
felhatalmazó jogszabályát, illetve feladatkörét igazítani kell a hatályos
szabályozáshoz. A rendelet-tervezet új szabályozást nem tartalmaz.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a Szabadbattyán Nagyközség címeréről, zászlajáról, és azok
használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti
részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
34/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
Szabadbattyán Nagyközség címeréről,zászlajáról és azok használatáról
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /

9./

Az önkormányzat közművelődési feladatairól
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A hatályos rendeletek felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a hatályos
rendelet felhatalmazó és feladatkört megállapító jogszabályi hivatkozása hibás,
pontatlan, amely a rendelet érvénytelenségét vonja maga után. A korábbi rendelet
nem volt harmonizálva a hatályos szabályozáshoz, ezért javasolom a rendelet
hatályon kívül helyezését és egy új rendelet megalkotását. Javasolom továbbá, hogy
a törvényi módosítást követően a további szükséges módosítás 2016. évben kerüljön
elvégzésre. A jogsértés megszüntetése érdekében azonban új rendelet megalkotása
szükséges.
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Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság
megtárgyalta, kérem a Bizottság elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Simonné Flórián Judit – Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke –
A Bizottság az önkormányzat közművelődési feladatairól tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és – a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül –
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
35/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /
10./

A járműforgalom szabályozásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A járműforgalom szabályozásáról tárgyú rendelettel az önkormányzat rendelkezik.
A felülvizsgálat során azonban megállapítottam, hogy a hatályos rendelet
felhatalmazó és feladatkört megállapító jogszabályi hivatkozása hibás, pontatlan,
amely a rendelet érvénytelenségét vonja maga után. A korábbi rendelet nem volt
harmonizálva a hatályos szabályozáshoz, ezért a könnyebb kezelhetőség végett
javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a korábbi rendeletet helyezze
hatályon kívül és új rendeletet alkosson.
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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 Bizottság a járműforgalom szabályozásáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
– a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
36/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
a járműforgalom szabályozásáról
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /

11./ Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és önkormányzati rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A hatályos rendeleteket megvizsgálva megállapítottam, hogy olyan tárgyú
rendelettel is rendelkezünk, melyet magasabb szintű jogszabály már szabályoz. Ez
jogsértő, melyet a Képviselő-testület a rendelet hatályon kívül helyezésével
szüntethet meg.
Van továbbá egy olyan önkormányzati rendeletünk, ami kiüresedett, több éve már
nem alkalmaztuk, hatályban tartása nem indokolt.
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Ez a rendelet a „Virágos otthon, példás porta „ cím odaítéléséről szól. Amennyiben
hasonló címeket, díjakat kíván kiosztani a képviselő-testület, nincs akadálya annak.
hogy hasonló tárggyal, más tartalommal új rendeletet alkosson.
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 Bizottság az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről készült
előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás
nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta.
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
37/2015.(XI.24.)
önkormányzati rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
/ Az önkormányzati rendelettervezet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz írásban
csatolva /

12./ Az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A belső kontrollrendszeren belül a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés
működtetéséről, melynek keretében végre kell hajtani a felügyelt költségvetési
szervek vizsgálatát is.

19

Önkormányzatunk Gerlang Ferenc egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződést
a belső ellenőri feladatok ellátására. A belső ellenőrrel történt egyeztetés követően
elkészítettem az éves tervet, melyet a képviselő-testületnek kell jóváhagyni.
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 Bizottság az önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervéről szóló
előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti részletezettségben – módosítás
nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
157/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
az önkormányzat és intézménye 2016. évi belső ellenőrzési tervéről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és az ütemterv tartalmát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. évi belső ellenőrzési
tervét módosító indítvány nélkül jóváhagyta.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jóváhagyott ütemterv alapján a belső
ellenőrzési feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a terv jóváhagyására: 2015. december 31.
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -
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13./ Polgármestert megillető 2015. évi Cafetéria összegének meghatározásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A polgármestert megillető cafetéria évi keret összegét és a felhasználásra vonatkozó
szabályokat a képviselő-testület állapítja meg munkáltató jogkörében eljárva.
A képviselő-testület utoljára 2012-ben fogadta el a polgármester részére a cafetéria
összegét, melynek évi kerete bruttó 200 ezer forint, melyet az éves költségvetési
rendeletek is tartalmaznak. A Fejér Megyei Kormányhivatal kérése, hogy a
képviselő-testület külön határozattal erősítse meg, azaz újfent fogadja el a
polgármestert megillető 2015. évi cafetéria keretösszegét.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Bejelentem személyes érintettségemet, a szavazásban nem kívánok részt venni.
Csókási Lajos – alpolgármester Megkérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a döntéshozatalból kizárjuk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
158/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Döntéshozatalból történő kizárásról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák István
Vilmos polgármestert – személyes érintettségének bejelentésére – a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Csókási Lajos – alpolgármester -
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A
Bizottság
a Polgármestert megillető 2015. évi cafetéria összegének
meghatározása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és – 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
159/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a polgármestert megillető cafeteria 2015. évi mértékének meghatározásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatásának 2015. éves
keretösszegét bruttó 200.000,-Ft-ban határozza meg.
A cafetéria juttatás felhasználására, elszámolására a közszolgálati tisztviselők
juttatásairól szóló 1/2015. közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadóak.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, értelemszerű
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

14./ Képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
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Polyák István Vilmos – polgármester –
A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet alapján
a képviselő, bizottsági tag a tiszteletdíjának felvételéről lemondhat, azonban a
lemondásból eredő összeg felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
Mihályka János – a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság külső tagja - a 2015. évi
tiszteletdíjáról lemondott, és az így felhalmozott összeget, összesen 152.400,- Ft-ot
a Képviselő-testület a Református Egyházközség támogatására kívánja felhasználni.
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és – a melléklet szerinti részletezettségben –
módosítás nélkül – elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
160/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő összeg felhasználásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 2015. évi képviselői tiszteletdíj felvételéről történő
lemondás alapján képződő 120.000,- Ft + járuléka 32.400,- Ft összeget
( mindösszesen: 152.400,- Ft-ot ) a Szabadbattyáni Református Egyházközség
támogatására használja fel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést az
egyházközséggel kösse meg, és gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
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Határidő:
Felelős:

döntést követő 5 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

15./ Tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos - polgármester –
Korábbi képviselő-testületi ülésünkön döntés született arról, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező falubusz tárolására a tájház garázsában kerül sor.
A kisbusz biztonsága érdekében szükséges egy megfelelő riasztórendszer
kiépítése, melyre árajánlatot kaptunk a Rődner Vagyonvédelmi Kft-től.
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László - Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről készült
előterjesztést megtárgyalta és a riasztórendszer kiépítésére, továbbá a távfelügyeleti
átjelzési díjra adott árajánlatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
161/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
tájház riasztó és videó-megfigyelő rendszerének kiépítéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és árajánlatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező tájház riasztórendszerének
kiépítésére és távfelügyeleti átjelzési díjára a Rődner Vagyonvédelmi Kft. (8000
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Székesfehérvár, Horváth István u. 22. képviseli: Sztankievics Emil) által tett
árajánlatot az alábbiak szerint elfogadja:
a.) riasztórendszer kiépítése:
b.) távfelügyeleti átjelzési díj :

157.500,- Ft+ÁFA
6.600,- Ft+ÁFA/hó

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott ajánlatnak
megfelelően elkészített és csatolt szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 5 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

16./ Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett árajánlatról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos - polgármester –
Az adósságkonszolidációra benyújtott pályázatunkat eredményesen elbírálták, a 112
millió forint az önkormányzat számlájára megérkezett.
A benyújtott pályázat tartalmazta többek között a hivatal tetőszigetelési munkálatait
is.
A munkálatok elvégzésére 4 árajánlatot kértünk, melyek képviselő társaim részére
írásban kiküldésre kerültek.
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László - Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett
árajánlatról szóló előterjesztést megtárgyalta és az ARISOL Szigeteléstechnikai Kft.
árajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
162/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a polgármesteri hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira tett ajánlatokról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és az árajánlatokat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal tetőszigetelés felújítási munkáira az
ARISOL Szigeteléstechnikai Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri a 106. )által tett
árajánlatot fogadja el nettó 4.814.804,-Ft+ ÁFA összegben.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott ajánlatnak
megfelelő részletezettségben a csatolt vállalkozási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

döntést követő 5 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

17./ Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester A szeptemberben megtartott képviselő-testületi ülésen az Emmaróza Pokol dűlő,
Napsugár dűlő javítására 170.000,- Ft + ÁFA összeget hagytunk jóvá.
A munkálatok elvégzésekor megállapítást nyert, hogy ez az összeg csak egy dűlő
javítására biztosított fedezetet. Megállapításra került, hogy a Szivárvány dűlő
járhatatlan, annak javítása még az esőzések előtt szükséges.
Az önkormányzat út-híd előirányzatán a keretösszeg bruttó 200.000,- Ft fedezete
biztosított.
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság Szabadbattyán Emmarózai dűlők javításáról készült előterjesztést
megtárgyalta és a DONI-TEAm Kft ajánlatát elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
163/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Emmarózai dűlők javításáról
(Napsugár dűlő befejezése és a Szivárvány dűlő)
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyán Emmarózai dűlők kövezését az idei évben
folytatni kívánja az út-híd előirányzat terhére.
DONI-TEAM Kft ( képviseli: Dóka Tibor ügyvezető Székhelye: 2040 Budaörs,
Ébner György köz 4.) által tett bruttó 200.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja a
Napsugár dűlő befejezésére és a Szivárvány dűlő kövezési munkálatainak
elvégzésére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatolt vállalkozási szerződést
aláírja.
Határidő:
Felelős:

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

18./ Hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva -
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Polyák István Vilmos – polgármester –
A korábbi képviselő-testületi ülésen pályázatot írtunk ki hó eltakarítási
munkálatokra. A pályázati elhívást több cégnek elküldtük, de csak egy pályázat
érkezett Csókási Gergő szabadbattyáni lakós egyéni vállalkozótól.
Az előterjesztést a Pénzügyi,Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A Bizottság a hó eltakarítási munkálatokra kiírt pályázatról készült előterjesztést
megtárgyalta és Csókási Gergő szabadbattyáni lakos egyéni vállalkozó árajánlatát
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
164/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
hó eltakarításra benyújtott pályázat elbírálásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „hó eltakarításra
benyújtott pályázat elbírálásáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület a hó eltakarítási munkálatok elvégzésére Csókási Gergő
Szabadbattyán, Árpád u. 44/b. szám alatti lakos egyéni vállalkozó által benyújtott
árajánlatát elfogadja, és a csatolt vállalkozási szerződést a vállalkozóval – az abban
foglalt részletezettségben – megköti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -
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19./ Polgármester szabadságának igénybevételéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése, illetve az igénybe
vett szabadság utólagos jóváhagyása a képviselő-testület hatásköre.
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 Bizottság a Polgármester szabadságának igénybevételéről készült előterjesztést
megtárgyalta – és a melléklet szerinti részletezettségben – elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
165/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Polgármester szabadságának igénybevételéről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Polgármester
2015. évi igénybevett szabadsága” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi
határozatot hozta:
A Képviselő-testület Polyák István Vilmos polgármester úr által 2015. évben
igénybe vett szabadságát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előző évről áthozott szabadság: 4 nap
Tárgyévi szabadság (alap+pót): 25+14 nap = 39 nap
Összesen: 43 nap
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2015. évben igénybe vett szabadság:
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

február
május
június
július
július
augusztus
augusztus
augusztus
szeptember
október
október
november

24.
18-19.
15-26.
13-15.
31.
3.
8.
27.
24.
2.
5.
2.

2015. évben összes igénybe vett szabadság:
Még kivehető szabadság:

24 nap

19 nap

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatnak megfelelően
gondoskodjon az igénybevett és jóváhagyott szabadságok központi lejelentéséről.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző -

20./ Javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző A Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja megkeresésében kéri a
képviselő-testület véleményét
a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi
körzetéről.
A Batthyány Lajos Általános Iskola Igazgatójával történt telefonos egyeztetés
alapján a körzethatár módosítását nem támogatná, egyetért a jelenleg kialakított
körzethatárral, Szabadbattyán – Kőszárhegy – Úrhida .
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést két bizottság is megtárgyalta, kérem a bizottságok elnökét
ismertessék véleményüket, javaslatukat.
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Simonné Flórián Judit – Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke A bizottság a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről készült
előterjesztést megtárgyalta és a csatolt határozati kivonatot elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke A bizottság a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetéről tárgyú
előterjesztést megtárgyalta - és a melléklet szerinti részletezettségben elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
166/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
javaslat kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetére
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „javaslat
kialakítása a kötelező felvételt biztosító iskola felvételi körzetére” tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület egyetért a jelenleg kialakított és megállapított
– Szabadbattyán – Kőszárhegy - Úrhida – körzethatárral.
A Fejér Megyei Kormányhivatal által kialakított jelenlegi körzethatár módosítását
nem javasolja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő-testület javaslatáról a Fejér
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízott Urat tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2015. november 27.
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
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21./ Önkormányzati bérlakások bérleti díjáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Több alkalommal tárgyaltuk az önkormányzat tulajdonát képező Szabadbattyán,
Iskola u. 3. szám alatt lévő önkormányzati bérlakások további fenntartásáról,
működtetéséről. A meghozott döntések alapján a dokumentumok elkészítése
folyamatban van. Addig azonban, amíg a lakások nem kerülnek értékesítésre a
bérleti díjat felülvizsgálhatja a képviselő-testület.
A Pénzügyi, Gazdasági bizottság az előterjesztést hosszasan tárgyalta, kérem a
bizottság elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke A bizottság az önkormányzati bérlakások bérleti díjáról tárgyú előterjesztés
tárgyalásakor hosszabb-rövidebb vitát folytatott. A bérlakások bérleti díját 2016.
január 1. napjától havi 32.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
A bérleti díj összegére más javaslat nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
167/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások bérleti díjáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyán, Iskola u. 3.sz. alatti önkormányzati
bérlakások bérleti díját 2016. január 1. napjától havi 32.000,-Ft + Áfa összegben
határozza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot a bérlők
számára küldje meg.
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Határidő:
Felelős:

döntést követő 8 nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

22./ Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Pék Róbert szabadbattyáni lakos kérelemmel fordult hozzánk, melyben térfigyelő
kamera felszerelését kéri a Petőfi Sándor utcában.
Az elmúlt ülésünkön döntés született arról, hogy a településen a kamera rendszer
kiépítését pályázati lehetőség kihasználásával kívánjuk megvalósítani, tekintettel
arra, hogy valamennyi közterület kamerával történő felszerelésére nem
rendelkezünk megfelelő anyagi forrással.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi,Gazdasági Bizottság elnöke A bizottság Pék Róbert térfigyelő kamera felszerelésére irányuló kérelmét
megtárgyalta. Az önkormányzat szűkös anyagi helyzetét figyelembe véve –
pénzügyi fedezet hiányában - a kérelem elutasítását javasolja a képviselőtestületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
168/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Pék Róbert kérelme térfigyelő kamera felszereléséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést és kérelmet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testületnek szándékában áll a jelenlegi térfigyelő kamera rendszer
felülvizsgálata, szükség szerint új rendszer kiépítése. A kamera rendszer
megvalósulását pályázati úton kívánja biztosítani.
A pályázati kiírás még nem jelent meg, annak feltételei nem ismertek.
Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy külön a Petőfi utca
térfigyelő kamerával történő ellátását kiépítse.
A Képviselő-testület Pék Róbert ez irányú kérelmét nem támogatja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozati kivonatot a
kérelmező részére küldje meg,
Határidő:
Felelős:

döntést követő 14 nap
Polyák István Vilmos – polgármester -

23./ A 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak
meghatározásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény rendelkezik a
teljesítményértékeléssel kapcsolatban, mely szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója
mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli a kormánytisztviselő
munkateljesítményét. Legalább kettő teljesítményértékelés eredménye együttesen
adja a kormánytisztviselő minősítését. Ezt a szabályozást a helyi önkormányzat
képviselő-testületének hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell.
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 Bizottság a 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak
meghatározásáról tárgyú előterjesztést 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
169/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a 2016. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények főbb céljainak
meghatározásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadbattyáni
Polgármesteri
Hivatal
közszolgálati
tisztviselői
vonatkozásában
a
teljesítménykövetelmények alapját képező, 2016. évre megállapított kiemelt célokat
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
I. Kiemelt (stratégiai célok)
Az önkormányzat a működése során:
a) A lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeihez mérten el kell látnia a
helyi közszolgáltatások körében a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény által nevesített feladatait.
b) Be kell tartania a működésére és feladatellátásra vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket.
c) Biztosítania kell a képviselő-testület által megalkotott jogszabályok
normavilágosságának növelését.
d) Elő kell, hogy segítse a társulások hatékony és eredményes működését.
e) Biztosítania kell, hogy a pályázatok előkészítése időben és szabályszerűen
történjen meg.
f) Biztosítania kell, hogy a pályázatok elszámolása a jogszabályokban, ill. a
támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.
II.Feladat jellegű szakmai célkitűzések
1. Az önkormányzati szervek hatékony működése, a helyi demokrácia erősítése
érdekében:
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a) A Képviselő-testületi, bizottsági, valamint a társulási ülések összehívása, az
azokról készült jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, tárolása és
nyilvánosságuk biztosítása a szabályozásoknak megfelelően történjen.
b) Határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a
döntéshozatalhoz szükséges előterjesztéseket, dokumentumokat.
c) Az előterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell
megszerkeszteni, hogy azok egyértelműek, világosak, a magyar nyelv
szabályainak megfelelőek legyenek.
d) A helyi rendeletek vonatkozásában folyamatosan kell ellátni a deregulációs
feladatokat, valamint ezekről az illetékes szervek tájékoztatását.
e) A törvényességi észrevételeknek az azokban előírt határidőn belül eleget kell
tenni.
f) A rendeletek kihirdetése, valamint a nyilvánosságuk biztosítása az
előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen.
g) A testületi határozatok végrehajtását figyelemmel kell kísérni, azokról az
SzMSz-ben foglalt esetekben a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
2. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása,
hatékony felhasználása céljából:
a) A pénzügyi gazdálkodási tevékenységet a hatályos jogszabályokban, ill. a
belső pénzügyi számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell
kifejteni.
b) A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz
kapcsolódva kell kialakítani.
c) Határidőre kell benyújtani a költségvetési javaslatot.
d) Pályázatok pénzügyi terveinek készítése, támogatások elszámolásának és
nyilvántartásának koordinálása a legnagyobb körültekintéssel kell, hogy
történjen.
e) A közbeszerzési eljárásokat szabályosan és hatékonyan kell lefolytatni. Az
eljárások eredményeként megalapozott, az önkormányzat részére előnyös
szerződéseket kell megkötni.
f) Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával
növelni kell az adóbevételeket.
3. A településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet
védelme, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és
közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a helyi
tűzvédelemről és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, valamint a
közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban közszolgáltatások biztosítása.
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4. Az önkormányzat közreműködik a foglalkoztatás ellátásában, gondoskodik az
óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális
ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, támogatja a közművelődési,
tudományos, művészeti tevékenységet, a sportot. Biztosítja a nemzetiségek
jogainak az érvényesítését és az egészséges életmód közösségi feltételeinek az
elősegítését. Ennek érdekében:
a) Folyamatosan keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes
jelleggel kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit.
b) A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakészek
kell, hogy legyenek.
c) A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások
megállapítása során következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság
és a rászorultság elvét.
d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell
kezelni az időseket segítő szolgáltatásokat.
e) A közmunka, közhasznú foglalkoztatás, szociális és gyermekvédelmi
alapellátások, egészségügyi alapellátás területén szükséges a különböző
pályázati lehetőségek átfogó feltérképezése, ismerete és a képviselő-testületi
döntések alapján eredményes pályázati tevékenység lebonyolítása- a pályázat
megírásától, a pályázat menedzselésén át a pályázat elszámolásáig.
f) Kiemelten kell kezelni szociális és gyermekvédelmi területen működő civil
szervezetek pályázati tevékenységének szakmai tanácsadással egybekötött
támogatását.
g) Elő kell segíteni az oktatási-nevelési intézmények felújítási és
akadálymentesítési programjainak megvalósulását.
h) A gyermek és ifjúsági feladatok körében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a
prevencióra, meg kell keresni az egyéni és a családot is érintő konfliktushelyzetek megelőzésének módjait, eszközeit.
i) Részt kell venni a helyi közművelődési törekvésekben, a hagyományok
ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben, szellemi műhelyekkel való
együttműködésben.
j) Tovább kell fejleszteni, kölcsönössé kell tenni a kialakított kapcsolatrendszert
a helyi közművelődési feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb
kultúraközvetítő szervezetekkel.
k) Támogatni kell a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét.
l) Biztosítani kell a nemzetiségek számára az önazonosságuk megőrzéséhez,
erősítéséhez, kultúrájuk ápolásához szükséges feltételeket, és lehetővé kell
tenni, hogy a nemzetiséghez nem tartozók is megismerhessék a nemzetiségek
anyanyelvét, történelmét, kultúráját.
5. Az önkormányzati vagyontárgyak magas színvonalon történő kezelése és
hasznosítása, valamint a hatékony lakásgazdálkodás érdekében:
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a) A lakás-, bérlemény- és bérlőnyilvántartást pontosan, naprakészen kell
vezetni.
b) Az éves statisztikai jelentést a megadott határidőre kell elkészíteni.
c) A jogszabály által meghatározott határidők betartásával kell a földterületek
értékesítésével, haszonbérbe adásával kapcsolatos jegyzői kifüggesztéseket,
nyilatkozatokat megtenni.
d) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak
megfelelően, a földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi
analitikus nyilvántartással párhuzamosan, az azzal való egyezőséget
biztosítva kell vezetni.
III. Kompetencia jellegű (a munka és magatartás minőségére vonatkozó)
célkitűzések
Annak érdekében, hogy erősödjön a hatósági közigazgatási ügyintézésben a
szolgáltatói jelleg és fokozottabban érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás
eszközei és módszerei:
a) Az ügyintézési határidőt minden esetben be kell tartani.
b) Az ügyfeleket minden esetben megfelelő módon kell tájékoztatni és a
szükséges felvilágosítással ellátni.
c) Továbbra is alkalmazni kell a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó
igények teljesítésére kialakított eljárási rendet. Ennek során figyelemmel kell
lenni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó
előírásaira.
d) Javítani kell a hivatal szervezetei közötti kommunikációt az ügyfelek
tehermentesítése céljából.
e) Tovább kell javítani az ügyintézés törvényességi színvonalát oly módon, hogy
tovább csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma.
f) Tovább kell javítani az ügyfelekkel való kapcsolattartást, amelynek során az
ügyfélfogadás rendjét a lakossági igényekhez kell igazítani.
g) A köztisztviselőknek munkájuk során élni kell a korszerű informatikai
lehetőségekkel.
h) Folyamatos kell, hogy legyen a FEUVE rendszer átdolgozása, pontosítása,
működtetése.
i) Meg kell ismertetni a lakossággal az önkormányzat weboldalát, ezen a
lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni minden hasznos információt.
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IV. Az egyén fejlesztését/fejlődését szolgáló célkitűzések
Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása és
fejlesztése céljából:
a) A személyi állomány kiválasztása során a közszolgálati tisztségviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben megfogalmazottak szerint továbbra is
alkalmazni kell a kialakított és a gyakorlatban is jól működő pályázati
eljárásra vonatkozó szabályokat.
b) Gondoskodni kell a teljesítményértékelés megfelelő dokumentálásáról.
c) Határidőre el kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények
meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését.
d) Elő kell segíteni, hogy a köztisztviselők a szakszerű és minőségi
munkavégzés ellátásához szükséges továbbképzéseken részt vehessenek.
e) Biztosítani kell, hogy a köztisztviselők a közigazgatási alap- és szakvizsgákra
felkészítő képzéseken, valamint a vizsgákon részt vegyenek.
f) Tanulmányi szerződés köthető, amennyiben a köztisztviselő egyénileg olyan
újabb tanulmányokat folytat, mely képzettség megszerzésével a
munkavégzésének a színvonala emelkedhet.
g) A jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat kellő gondossággal,
pontosan kell vezetni, és eleget kell tenni a központi nyilvántartások részére
történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.
A képviselő-testület felkéri a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy
a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben
rögzített célok alapján határozza meg.
Felelős:
Határidő:

jegyző
2016. március 31.

24./ Publimont Kft. bérleti szerződéséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva Polyák István Vilmos – polgármester Az októberi képviselő-testületi ülésen döntés született arra vonatkozóan, hogy a
Publimont Kft-vel bérleti szerződést köt a Szabadbattyán, Széchenyi u. 5. szám
alatti ingatlanon elhelyezett reklámfelület bérleményére. A bérlemény díja 100.000,Ft+Áfa/év összegben került meghatározásra.
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A Kft. 2015. november 3-án e-mail-ben megkereste az önkormányzatot, melyben a
bérleti díj mérséklését kéri, javaslata 70.000,- Ft+ÁFA/év lenne.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Bizottság a Publimont Kft. bérleti szerződéséről tárgyú előterjesztést
megtárgyalta, és az októberi testületi ülésen hozott képviselő-testületi döntést, mely szerint a képviselő-testület a bérleti díj összegét 100.000,-Ft+ÁFA/évben
határozza meg - javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek, és kiköti, hogy
politikai hirdetésre a felület nem használható.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
170/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Publimont Kft. bérleti szerződéséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 148/2015.(X.26.) önkormányzati határozatában foglaltaknak
megfelelően kíván bérleti szerződést 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, azzal a feltétellel, hogy politikai célú hirdetés a reklámfelületen nem
szerepelhet.
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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 –

25./ A SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
2015. évben végzett munkáról
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Polyák István Vilmos – polgármester –
Az előterjesztést a képviselőtársaim írásban megkapták. A Pénzügyi, Gazdasági
Bizottság és a Szociális Bizottság is megtárgyalta, kérem a bizottságok elnökét
ismertessék véleményüket, javaslatukat.
Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Bizottság a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
2015. évben végzett munkáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta – és a melléklet
szerinti részletezettségben – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Simonné Flórián Judit – Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke A Bizottság a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában
2015. évben végzett munkáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta – és a melléklet
szerinti részletezettségben – elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
171/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a SÁRRÉT KISTÁJ Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről és
létrehozása céljainak megvalósításáról és munkájáról szóló beszámolóról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a SÁRRÉT KISTÁJ
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről és létrehozása céljainak
megvalósításáról és munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta, és az abban
foglaltakat elfogadja.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -

26./ Polgármester Úr jutalmazásáról
Előadó: Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –
- Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
Csókási Lajos - alpolgármester –
A 2015. évi költségvetés személyi juttatások előirányzata lehetővé teszi a
polgármester úr – munkájának elismeréséül – 1 havi bruttó bérének megfelelő
összegű jutalmat állapítsunk meg.
Polyák István Vilmos – polgármester –
Bejelentem személyes érintettségemet, a szavazásban nem kívánok részt venni.
Csókási Lajos – alpolgármester Megkérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a döntéshozatalból kizárjuk.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
172/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Döntéshozatalból történő kizárásról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák István
Vilmos polgármestert – személyes érintettségének bejelentésére – a
döntéshozatalból kizárja.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Csókási Lajos – alpolgármester -

Dabóczy László – Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke –
A Bizottság a Polgármester Úr jutalmazása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és a
Polgármester úr részére az 1 havi bruttó bérének megfelelő összegű jutalmazását –
munkájának elismeréséül - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Csókási Lajos – alpolgármester –
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén én is részt vettem. Az ülésen én
elmondtam, hogy jutalom ellenes vagyok. Következetesen tartom magam ahhoz,
hogy én ezt most nem támogatom.
Az előterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, hozzászólás nem volt, a
Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
173/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a Polgármester Úr jutalmazásáról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
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A Képviselő-testület Polyák István Vilmos főállású polgármester úr részére
munkájának elismeréséül 1 havi bruttó bérének megfelelő 448.700,- Ft összegű
jutalmat állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntés végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Némethné dr. Jenei Éva – jegyző –

27./ A jegyző 2015. évi teljesítmény értékeléséről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
A Tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselő-testület
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
174/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
a Jegyző 2015. évi teljesítményértékeléséről
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző 2015. évi
teljesítményértékeléséről készült tájékoztatót megtárgyalta és azt – a melléklet
szerinti részletezettségben – tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -

28./ Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester –
- Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban csatolva –
A Tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselő-testület
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
175/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán Nagyközség környezeti állapotáról (2015.)
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadbattyán
Nagyközség 2015. évi környezeti állapotáról készült tájékoztatót megtárgyalta és azt
– a melléklet szerinti részletezettségben – tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Polyák István Vilmos – polgármester -

29./ Tájékoztató a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének leveléről
Előadó: Polyák István Vilmos – polgármester Polyák István Vilmos – polgármester –
Fejér Megyei Közgyűlése az önkormányzat által alapított kitüntető címről és
díjakról szóló önkormányzati rendeletével lehetőséget biztosít a „Fejér Megye
Díszpolgára” kitüntető cím és 12 különböző díj adományozására.
Legkésőbb 2016. január 20. napjáig a képviselő-testület javaslattal élhet a kiküldött
megkeresésben felsorolásra kerülő kitüntető cím és díjak tekintetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. december 14. napján tartandó
képviselő-testületi ülésen éljen javaslattételi lehetőségével.
30./ Bejelentések
Polyák István Vilmos – polgármester – bejelentése a József a. u. járda építés
többletmunkáiról
A Szabadbattyán, Gorsium Étteremmel szembeni járdaépítéssel kapcsolatban Pálffy
György műszaki ellenőr tájékoztatást adott arról, hogy a KabaGlobál Kft. részéről
többletmunka elvégzése vált szükségessé, melynek költsége bruttó 190.500,- Ft.
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kérem a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket, javaslatukat.
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Dabóczy László - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a járda
többletmunkáinak elvégzésére a KabaGlobál Kft. árajánlatát elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
176/2015.(XI.23.)
önkormányzati határozata
Szabadbattyán, József A. u. járda építés többletmunkáiról
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szabadbattyán József A. u. járda építés többletmunkáinak
elvégzésére a KabaGlobál Kft. (2476 Pázmánd, Határ u. 37.) ) által tett
bruttó190.500,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatolt vállalkozási szerződést
aláírja.
Határidő:
Felelős

döntést követő nap
Polyák István Vilmos – polgármester –

Csókási Lajos – alpolgármester –
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a SÁRRÉT Kistáj
Önkormányzati Társulás részére a Magyarok Kenyere Alapítvány 4 raklap lisztet
ajánlott fel. Elosztása a társulásban részt vevő önkormányzatok, illetve Tác község
között lélekszám arányosan kerül elosztásra a rászorulók részére.
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Polyák István Vilmos – polgármester Tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről
Polyák István Vilmos – polgármester –
A mai ülés napirendi pontját megtárgyaltuk, az ülést berekesztem.

Kmf.

Polyák István Vilmos
polgármester

Némethné dr. Jenei Éva
jegyző
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