JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26. du.
16 órai kezdettel tartott üléséről.

JELEN VANNAK: Kispál István polgármester
Botka Sándor alpolgármester
Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
Benedek János, Baumgartner József, Bunduláné Balázs Mária,
Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő,
Rambala Ágnes igazgatási főelőadó.

Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból
mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

-------A Képviselő-testület egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendet fogadja el:
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NAPIRENDI

JAVASLAT

1.) Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról,
szabályairól szóló új rendelet megalkotására

a vagyonnal

való gazdálkodás

Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
3.) Tájékoztató a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás működéséről
Előadó: Kispál István polgármester
4.) Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodás 2. számú módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
5.) Kápolnai úton történt káresemény kártérítési ügye
Előadó: Kispál István polgármester
6.) Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség részére tagdíj hozzájárulás
biztosítása
Előadó: Kispál István polgármester
7.) Képviselői kérdések, interpellációk

__________________________
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy a rendelet módosítást az I. féléves beszámoló elkészítése miatt
szükséges elvégezni, azért, hogy az utolsó módosítás óta bekövetkezett előirányzat
változások a beszámolóban már helyesen szerepeljenek.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Ismerteti, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Elmondja, hogy nagyon jó érzés, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodása során
ismét a pénzmaradványáról dönthet, és már nincs olyan helyzetben, hogy a szállítói
követelésit ne tudná időben teljesíteni.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:

Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelete
Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján és a 111. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a
Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága
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véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §.
A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
„3. § (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és
intézményei 2013. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét
működési
felhalmozási
- kiadási főösszegét
működési
felhalmozási
- költségvetési hiányát
- működési hiányát
- felhalmozási hiányát

1.021.344 e Ft-ban
402.982 e Ft-ban
618.362 e Ft-ban
1.085.309e Ft-ban
417.519 e Ft-ban
667.790e Ft-ban
63.965 e Ft-ban
14.538 e Ft-ban
49.427 e Ft-ban

állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
- finanszírozási célú kiadások összegét
- a költségvetés összesített hiányát
állapítja meg.

0 e Ft-ban
63.965 e Ft-ban

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
a) hiány belső finanszírozására szolgáló
működési célú pénzmaradvány igénybevétele
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

14.538 e Ft
0 e Ft

b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása:
felhalmozási célú hitel igénybevétele:

49.427 e Ft-ban .”

2. §.
A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:
„5.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezését az I.1.
számú melléklet szerint:
297.474 e Ft működési bevétellel,
618.362 e Ft felhalmozási bevétellel és
49.427 e Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak részletezését a I.2. számú
melléklet szerint:
- 297.473 e Ft működési kiadással és
- 667.790 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
3. §.
A R. 6. §-a az alábbiak szerint módosul:
„6. §. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek részletezését az
II.1. számú melléklet szerint:
- 77.524 e Ft működési bevétellel,
ezen belül 76.356 e Ft intézményfinanszírozással, és
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásainak részletezését a II.2.
számú melléklet szerint:
- 77.524 e Ft működési kiadással és
0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
4. §.
A R. 7. §-a az alábbiak szerint módosul:
„7. §. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2013. évi bevételeinek részletezését a
III.1. számú melléklet szerint:
- 35.776 e Ft működési bevétellel,
ezen belül 33.181 e Ft intézményfinanszírozással és
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2013. évi kiadásainak részletezését a III.2.
számú melléklet szerint:
- 35.642 e Ft működési kiadással és
134 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
5. §.
A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
„8. §. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételeinek
részletezését az IV.1. számú melléklet szerint:
- 6.746 e Ft működési bevétellel,
ezen belül 6.240 e Ft intézményfinanszírozással és
0 e Ft felhalmozási bevétellel hagyja jóvá.
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(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadásainak részletezését a
IV.2. számú melléklet szerint:
- 6.746 e Ft működési kiadással és
0 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá.”
6. §.
(1) A R. 1. melléklete helyében az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2. melléklete helyében az 2. melléklet lép.
(3) A R. 4. melléklete helyében az 4. melléklet lép.
(4) A R. I.1. melléklete helyében az I.1. melléklet lép.
(5) A R. I.2. melléklete helyében az I.2. melléklet lép.
(6) A R. I.4. melléklete helyében az I.4. melléklet lép.
(7) A R. II.1. melléklete helyében a II.1. melléklet lép.
(8) A R. II.2. melléklete helyében a II.2. melléklet lép.
(9) A R. II.4. melléklete helyében a II.4. melléklet lép.
(10) A R. II.5. melléklete helyében a II.5. melléklet lép.
(11) A R. III.1. melléklete helyében a III.1. melléklet lép.
(12) A R. III.2. melléklete helyében a III.2. melléklet lép.
(13) A R. III.4. melléklete helyében a III.4. melléklet lép.
(14) A R. IV.1. melléklete helyében a IV.1. melléklet lép.
(15) A R. IV.2. melléklete helyében a IV.2. melléklet lép.
(16) A R. IV.4. melléklete helyében az IV.4. melléklet lép.
7. §.
Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2013. évi bevételi előirányzat tervezete
1. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK
Módosított
ei.
2013.06.27.

Változás

Eredeti
Megnevezés
1 I. Közhatalmi bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
2 II. Intézményi működési bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat

46 503
100

2 344

48 847
100

31 582

549

32 131
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3
4
5

6

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
III. Támogatásértékű működési
bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
IV. Központi támogatások
Kisszállás Község Önkormányzat
V. Intézményfinanszírozás
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
VI. Felhalmozási bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
Költségvetési bevételek összesen:
(I+II+III+IV+V+VI)

367
2 266

367
2 266

469

469
0
38 200
0
150 830
0
76 356
33 181

13 455

24 745

142 868

7 962

73 243
32 665

3 113
516

5 991

249

1 458 663

-844 481

6 240
0
614 182

1 808 172

-805 003

1 003 169

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Módosított
ei.
2013.06.27.

Változás

Eredeti
Megnevezés
7 I. Intézményi működési bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
II. Támogatásértékű működési
bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
8 III. Felhalmozási bevételek
Kisszállás Község Önkormányzat
Költségvetési bevételek összesen:
(I+II)

11 808

11 808

2 187

2 187

4 180

4 180

15 988

18 175

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET
Módosított
ei.
2013.06.27.

Változás

Eredeti
Megnevezés
I. Fejlesztési célú hitel felvétel
(szennyvízberuházás
9 önkormányzati saját erő)
Kisszállás Község Önkormányzat
Hitelfelvétel összesen:
Előző évi pénzmaradvány igénybe
vétele
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal

48 507

920

49 427

48 507

920

49 427

13 471
701

13 471
701
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Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
Pénzforgalom nélküli bevételek
összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 872 667

329

329

37

37

14 538

14 538

-789 545

1 085 309

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2013. évi kiadási előirányzat tervezete
2. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1 I. Személyi juttatások
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
2 II. Szociális hozzájárulási adó
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
3 III. Dologi kiadás
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal
Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
IV. Támogatásértékű működési
4 kiadások
Kisszállás Község Önkormányzat
V. Működési célra átadott
5 pénzeszközök
Kisszállás Község Önkormányzat
6 VI. Intézményfinanszírozás
Kisszállás Község Önkormányzat
7 VII. Általános tartalék
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal

Módosított ei.
2013.06.27.

Változás

Eredeti

14 847
23 904
19 966

17 817
260
512

32 664
24 164
20 478

3 276

89

3 365

3 560
6 066
5 391

2 429
70
138

5 989
6 136
5 529

827

24

851

59 470
5 480
9 574

5 014

64 484
5 480
9 574

2 357

136

2 493

2 883

2 883

14 912

14 912

111 899

3 878

115 777

21 924
701

21 924
701
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Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
Kisszállás Község Művelődési Ház és
Könyvtár
8 VII. Felhalmozási kiadások
Kisszállás Község Önkormányzat
Költségvetési kiadások összesen:
(I+II+III+IV+V+VI+VII)

195

195

37

37

1 510 050

-843 560

666 490

1 794 462

-790 336

1 004 126

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Megnevezés

8 I. Személyi juttatások
Kisszállás Község Önkormányzat
9 II. Szociális hozzájárulási adó
Kisszállás Község Önkormányzat
10 III. Dologi kiadás
Kisszállás Község Önkormányzat
IV. Támogatásértékű működési
11 kiadások
Kisszállás Község Önkormányzat
12 V. Felhalmozási kiadások
Kisszállás Község Önkormányzat
Költségvetési kiadások összesen:
(I+II+III+IV+V)

Eredeti

Módosított ei.
2013.06.27.

Változás

10 416

154

10 570

1 725

41

1 766

14 192

14 192

8 563

8 563

1 300

1 300

36 196

195

36 391

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés

13 I. Ellátottak pénzbeli juttatása
Kisszállás Község Önkormányzat
Kisszállási Polgármesteri Hivatal

Eredeti

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

3 749
38 260

2 783

3 749
41 043

Költségvetési kiadások összesen:

42 009

2 783

44 792

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 872 667

-787 358

1 085 309

Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi
költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Működési bevételek

Tervezett

Változás

1 Közhatalmi bevételek

46 603

2 344

2 Intézményi működési bevételek
3 Támogatásértékű működési bevételek

46 492
13 455

549
26 932

142 868

7 962

111 899

3 878

4

Központi támogatások

5 Intézményfinanszírozás
6
7
Működési bevételek összesen:

Felhalmozási bevételek
8 Sajátos felhalmozási és tőkebevétel
9 Támogatásértékű felhalmozási bevétel
10 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú kölcsönök
11 visszatérülése
Központi támogatás
Felhalmozási bevételek összesen:
Bevételek összesen:

361 317

Tervezett
324 656
1 024 493
113 651

41 665

Változás
-183 536
-683 243

43
22 298
1 462 843

-844 481

1 824 160

-802 816

Módosított ei.
2013.06.27.

4. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
Módosított
Változás
ei.
2013.06.27.

Működési kiadások

Tervezett

48 947 Személyi kiadások
Szociális hozzájárulási
47 041 adó
40 387 Dologi kiadás
Támogatásértékű
150 830 működési kiadások
Működési célra átadott
115 777 pénzeszközök
Ellátottak pénzbeli
juttatása
Intézményfinanszírozás
Általános tartalék
Működési kiadások
402 982 összesen:

72 409

18 832

91 241

17 569
91 073

2 702
5 150

20 271
96 223

Módosított ei.
2013.06.27.

Felhalmozási kiadások

141 120 Felújítási kiadások
341 250 Fejlesztési kiadások
113 651 Tárgyi eszköz beszerzés

11 446

11 446

14 912
42 009
111 899
361 317

Tervezett
6 953
1 504 397

14 912
2 783
3 878
22 857

44 792
115 777
22 857

56 202

417 519

Változás

Módosított
ei.
2013.06.27.

-3 302
-846 172
5 914

3 651
658 225
5 914

-843 560

667 790

-787 358

1 085 309

43
22 298
Felhalmozási kiadások
618 362 összesen:
1 021 344 Kiadások összesen:

1 511 350
1 872 667
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Költségvetés összesített
hiánya
1. Működési hiány
2. Felhalmozási hiány
12 Hiány finanszírozásának módja
1. Belső forrásból
2. Külső forrásból
- Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
13 LE: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

14 538

14 538

48 507

920

49 427

1 872 667

-787 358

-111 899

-3 878

1 760 768

-791 236

1 085 309 KIADÁSOK ÖSSZESEN
LE: IRÁNYÍTÓ SZERV
ALÁ TARTOZÓ
-115 777 KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK
TÁMOGATÁSA
KIADÁSOK
969 532 MINDÖSSZESEN

48 507
0
48 507

15 458
14 538
920

63 965
14 538
49 427

1 872 667

-787 358

1 085 309

-111 899

-3 878

-115 777

-791 236

969 532

1 760 768

Kisszállás Község Önkormányzat
2013. évi bevételi előirányzat tervezete
I.1. sz. melléklet
adatok 1000 Ftban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó
Állandó jellegű iparűzési adó
Pótlék
Bírság
Gépjárműadó
Föld bérbeadásából származó jövedelemadó
Önkormányzati lakások lakbér bevétele
Helyiségbérleti díjak
Egyéb bevételek
Közhatalmi bevételek összesen:

1 Áru és készletértékesítés
- Közfoglalkoztatás keretében termelt termény értékesítés
2 Szolgáltatási bevételek:
- Gyermekorvosi rendelő
- Önkormányzati Kft.zöldterület kez.,útfenn., karbant.
- Közterület használati díj
- SZSZK Házi segítségnyújtás
- SZSZK Családsegítő szolgálat
- SZSZK Gyermekjólégi szolgálat
- KIK Iskola, sportcsarnok
- Kártérítés
- Ajánlattételi dokumentáció
- Köztemetés visszatérülés
3 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek:
- Gyermekorvosi rendelő
- Dr. Binszki rendelője
- SZSZK Házi segítségnyújtás
- SZSZK Családsegítő szolgálat
- SZSZK Gyermekjólégi szolgálat
- Buszváró
- Fogorvosi rendelő
- KIK Iskola, sportcsarnok
4 Bérleti díjak
- T-Mobile
- Vodafone

Eredeti

11 000
3 500
23 000
300
50
4 400
43
1 581
2 329
300
46 503

Változás

2 344

Módosított ei.
2013.06.27.

11 000
3 500
23 000
300
50
4 400
2 387
1 581
2 329
300

2 344

48 847

300

300

42
236
78

164
157
300
102
223
217
3 475
42
236
78

164
157
300
102
223
217
3 475

66
555
46
13
13
194
246
1 104

66
555
46
13
13
194
246
1 104

1 100
987

1 100
987
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- Földbérleti díj
- Fogorvosi rendelő
- Sírhely megváltás, újraváltás
- Közfoglalkoztatás oktatás
5 Intézményi ellátási díjak
- Szociális étkeztetés
- Iskolai étkeztetés
6 Hozam és kamatbevételek
7 ÁFA bevételek
Intézményi működési bevételek összesen:
Megnevezés

1 Támogatásértékű működési bevétel:
- Védőnői szolgálat
- Fogorvosi szolgálat
- Közfoglalkoztatás Hagyományos hosszabb időt.6 órás
- Közfoglalkoztatás Hagyományos 8 órás
- Közfoglalkoztatás SART Mezőgazdasági 8 órás
- Közfoglalkoztatás START Téli 8 órás
Támogatásértékű működési bevétel összesen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát.
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.
Közutak fenntartásának támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása
Óvoda-működtetési támogatás
Óvodai ingyenes és kedvezményes étkeztetés támog.
Iskolai ingyenes és kedvezményes étkeztetés támog.
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
Szociális étkeztetés
Tanyagondnoki szolgáltatás
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támog.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Nyári gyermekétkeztetés
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
2013. évi bérkompenzáció
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás
Központi támogatások összesen:

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek

1 316
519
240
200

1 316
519
240
200

5 479
942
150
13 974

250
-557

5 479
942
400
13 417

31 582

549

32 131

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

Eredeti

3 414
2 597
534
3 586
2 836
488

24 745

3 414
2 597
534
3 586
27 581
488

13 455

24 745

38 200

26 947
4 653
5 527
900
1 865
6 893
16 992
5 984
3 690
2 550
9 078
14 793
3 598
3 993
2 910
31 480
1 015

916

1 781
136
1 533
3 506

27 863
4 653
5 527
900
1 865
6 893
16 992
5 984
3 690
2 550
9 078
14 793
3 598
3 993
2 910
31 570
1 015
1 781
136
1 533
3 506

7 962

150 830

13 471

13 471

13 471

13 471

142 868

90
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ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Megnevezés

1 Szolgáltatási bevételek:
- Piaci helypénz
- SZSZK Ápoló-gondozó otthon
- Önkormányzati Kft. Konyha
2 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek:
- Piaccsarnok továbbszámlázás
- SZSZK Ápoló-gondozó otthon
- Önkormányzati Kft. Sportpálya
- Papír-Írószer Bolt
- Vadászház
3 ÁFA bevételek
Intézményi működési bevételek összesen:

Eredeti

Módosított ei.
2013.06.27.

1 000
3 495
3 827

1 000
3 495
3 827

112
539
219
116
144
2 356

112
539
219
116
144
2 356

11 808

11 808

1 Támogatásértékű működési bevétel:
-SZSZK 2012. évi elszámolása
Támogatásértékű működési bevétel:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Változás

246 216

2 187

2 187

2 187

2 187

51 258

297 474

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2012.
1 évi
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2013.
évi
Települési vízmű beruházás áfa visszatérülése 2012. évi
Települési vízmű beruházás áfa visszatérülése 2013. évi
Vízmű üzemeltetési díj
Szennyvíz beruházás
- KEOP támogatás /2011-2013. évi/
- BM önerő /2011-2013. évi/
- BM önerő központosított előirányzat
- Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz /2011-2012. évi/
- Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz /2013. évi/
Tanyavillamosítás támogatása
Gréder beszerzés pályázati támogatása
START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása
Felhalmozási bevételek összesen:

Eredeti

1 928
314 694 -180 234
595
702
-702
2 600
-2 600
946 291 -666 859
62 629 -22 298
22 298
40 464
73 187
5 573
10 000
5 914
1 458
663 -844 481

1 928
134 460
595
0
0
0
279 432
40 331
22 298
40 464
73 187
5 573
10 000
5 914
614 182
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ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Megnevezés

Eredeti

1 Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete
2 Föld értékesítés
3 Ingatlan értékesítés
Felhalmozási bevételek összesen:

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

43
2 137
2 000

43
2 137
2 000

4 180

4 180

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

48 507

920

49 427

48 507

920

49 427

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 511
350 -843 561

667 789

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

1 757
566 -792 303

965 263

Megnevezés

Eredeti

Fejlesztési célú hitel felvétel (szennyvízberuházás
1 önkormányzati saját erő)
Hitelfelvétel összesen:

Kisszállás Község Önkormányzat
2013. évi kiadási előirányzat tervezete
I. 2. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés
1
2
3
4
5

Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Támogatásértékű kiadások
Átadott pénzeszközök

6 Intézményfinanszírozás
Működési kiadás összesen:

Eredeti
ei.
14 847
3 560
59 470
2 883
14 912
111
899
207
571

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

17 817
2 429
5 014

32 664
5 989
64 484
2 883
14 912

3 878

115 777

29 138

236 709
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Elzőző évi pénzmaradvány általános
1 tartalék
2 Bevételi többlet általános tartaléka
Tartalék összesen:

13 471
8 453

13 471
8 453

21 924

21 924

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Megnevezés
1
2
3
4

Személyi juttatások
Szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Támogatásértékű kiadások
Működési kiadás összesen:

Eredeti
ei.

Módosított ei.
2013.06.27.

Változás

10 416
1 725
14 192
8 563

154
41

10 570
1 766
14 192
8 563

34 896

195

35 091

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Módosított ei.
2013.06.27.

Megnevezés

Eredeti
ei.

1 Ellátottak pénzbeni juttatása

3 749

3 749

Működési kiadás összesen:

3 749

3 749

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS
ÖSSZESEN:

246
216

Változás

51 257

297 473

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

1 Szennyvízberuházás (Áfával)
2 Települési vízmű felújítás
Tanyavillamosítás (csak könyvelés
3 technikai)
4 Gréder beszerzés
5 Általános Iskola fűtéskorszerűsítése
START Mezőgazdasági közfoglalk. Tárgyi
6 eszköz beszerz.
Felhalmozási kiadás összesen:

Eredeti
ei.
1 487
700
3 302

Változás

-846 172
-3 302

5 573
11 124
2 351

1 510
050

Módosított ei.
2013.06.27.

641 528
0
5 573
11 124
2 351

5 914

5 914

-843 560

666 490
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ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Megnevezés
1 Sportcsarnok kazáncsere
Felhalmozási kiadás összesen:
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Eredeti
ei.

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

1 300

1 300

1 300

1 300

1 511
350

-843 560

667 790

1 757
566

-792 303

965 263

Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete

I. 4. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ba
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ
FELADATOK

Kiadások megnevezése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
33

381103 Települési hulladékkezelés
522001 Buszváró
562913 Iskolai étkeztetés
680002 Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés,
közút fenntartás, karbantartás
680002 Saját tulajdonú ingatlan hasznosítás
811000 KIK Iskola, sportcsarnok
811000 Épületüzemeltetés PH
811000 Épületüzemeltetés Óvoda
811000 Épületüzemeltetés Műv. Ház
841112 Önkormányzati feladatok
841402 Közvilágítás
841403 Közterület, parkok, közkutak
841403 Településüzemeltetési feladatok
842421 Közterület rendjének fenntartása
843044 Védőnői szolgálat
852000 Iskola IPR
862101 Gyermekorvosi rendelő
862101 Dr. Binszki rendelője
862301 Fogorvosi alapellátás
889201 SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat
889921 Szociális étkeztetés
889922 SZSZK - Házi segítségnyújtás
889924 SZSZK - Családsegítő szolgálat
960302 Köztemető fenntartás
890442 Közfoglalkoztatás
KIADÁS ÖSSZESEN:

Kiadási
előirányzat

módosított
657
296
12 193
325
744
5 815
2 181
1 933
1 577
22 938
5 527
38
3 100
111
3 662
1 603
303
716
2 248
292
10 551
122
299
900
33 465
111 596

Kiadásból
Szociális
Személyi
Dologi
hozzájár
juttatás
kiadás
ulási adó
módosíto
módosított
tt
módosított
657
296
12 193
325

7 154

1 591

2 341

580

2 434
656

612
177

1 084

282

1 363

368

25 084

3 386

744
5 815
2 181
1 933
1 577
14 193
5 527
38
179
111
616
770
303
716
882
292
8 820
122
299
900
4 995

40 116

6 996

64 484
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ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Kiadási
előirányzat

Kiadások megnevezése

26
27
28
29
30
31
32
34

módosított
4 780
147
183
412
38
4 762
7 463
284

680002 Önkormányzati Kft. - Konyha
680002 Papír-Írószer Bolt
680002 Vadászház
841103 Piaccsarnok
841403 Játszótér üzemeltetése
873011 SZSZK - Ápoló-gondozó otthon
889928 Tanyagondnoki szolgáltatás
931102 Önkormányzati Kft. - Sportpálya
KIADÁS ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI, JÁRULÉK, DOLOGI ÖSSZESEN

Kiadásból
Szociális
Személyi
Dologi
hozzájár
juttatás
kiadás
ulási adó
módosíto
módosított
tt
módosított
4 780
147
183
412
38
4 762
3 118
3 586
759
284

18 069

3 118

759

14 192

129 665

43 234

7 755

78 676

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételi előirányzat tervezete
II.1. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés
1 Intézményfinanszírozás működési
Intézményfinanszírozás
összesen:
1 Igazgatási szolgáltatási díj
Közhatalmi bevételek összesen:
1 Szolgáltatási bevételek
2 Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek
3 ÁFA bevételek
Intézményi működési bevételek
összesen:

Eredeti

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

73 243

3 113

76 356

73 243

3 113

76 356

100

0
100

100

100

50
240
77

0
50
240
77

367

367

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek

701

701

701

701
0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

73 710

3 814

77 524
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Kisszállási Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadási előirányzat tervezete
II.2. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Eredeti

1 Személyi juttatások
2 Szociális hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások
Összesen:

Változás

Módosított ei.
2013.06.27.

23 904
6 066
5 480

260
70

24 164
6 136
5 480

35 450

330

35 780

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

Megnevezés
1 Ellátottak pénzbeni ellátása összesen:
Ellátottak pénzbeni ellátása összesen:

Eredeti

Módosított ei.
2013.06.27.

38 260

2 783

41 043

38 260

2 783

41 043

701

701

701

701

3 814

77 524

Elzőző évi pénzmaradvány általános
1 tartalék
Tartalék összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Változás

73 710

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete
II. 4. sz. melléklet
adatok 1000 Ftban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Kiadások megnevezése

Kiadási
előirányzat
Módosított

1
2
3
4

841126 Önkormányzati igazgatási
tevék.
841112 Önkormányzati jogalkotás
841133 Adó, illeték kiszabása,
beszedése
882115 Ápolási díj alanyi jogon
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

Személyi
juttatás
Módosított

Kiadásból
Szociális
hozzájárulási
adó
Módosított

Dologi kiadás
Módosított

26 685
5 883

18 049
3 982

4 537
1 002

4 099
899

3 150
62

2 133

535
62

482

35 780

24 164

6 136

5 480

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat tervezete
II.5. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8

Módosított előirányzat

882111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
882113 Lakásfenntartási támogatás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882202 Közgyógyellátás
882112 Ápolási díj
882119 Óvodáztatási támogatás
882117 Nyári gyermekétkeztetés

23 068
11 346
2 555
36
700
1 467
90
1 781

Ellátottak pénzbeni ellátása összesen:

39 172

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
2013. évi bevételi előirányzat tervezete
III.1. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Eredeti

Módosított ei.
2013.06.27.

Vátozás

1 Intézményfinanszírozás működési
Intézményfinanszírozás
összesen:

32 665

516

33 181

32 665

516

33 181

1 Óvodai étkeztetés
2 ÁFA bevételek
Intézményi működési bevételek
összesen:

941
1 325

941
1 325

2 266

2 266

Előző évi pénzmaradvány
1 igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 931

329

329

329

329

845

35 776
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Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
2013. évi kiadási előirányzat tervezete
III:2. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Eredeti

1 Személyi juttatások
2 Szociális hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások
Működési kiadások összesen:

19 966
5 391
9 574

512
138

20 478
5 529
9 574

34 931

650

35 581

329

329

-134

-134

195

195

845

35 776

Elzőző évi pénzmaradvány általános
1 tartalék
-Tartalékból felhasználás: számítógép
beszerzés
Tartalék összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Módosított ei.
2013.06.27.

Vátozás

34 931

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete
III. 4. sz. melléklet
adatok 1000 Ftban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Kiadások megnevezése

Kiadási
előirányzat
módosított

1 851011 Óvodai nevelés
562912 Óvodai intézményi
2 étkeztetés
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

27 965

Személyi
juttatás
módosított
20 478

Kiadásból
Szociális
Dologi
hozzájárulási
kiadás
adó
módosított módosított
5 529

7 616

35 581

1 958
7 616

20 478

5 529

9 574
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Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi bevételi előirányzat tervezete
IV. 1. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Változás

Eredeti

Módosított ei. 2013. 06.27.

1 Intézményfinanszírozás működési
Intézményfinanszírozás
összesen:

5 991

249

6 240

5 991

249

6 240

1 Könyvtár: - szolgáltatási bevétel
2
- ÁFA bevétel
Művelődési Ház: - szolgáltatási
3 bevétel
4
- bérleti díj
5
- ÁFA bevétel
Intézményi működési bevételek
összesen:

30
4

30
4

20
410
5

20
410
5

469

469

Előző évi pénzmaradvány
1 igénybevétele
Pénzforgalom nélküli bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 460

37

37

37

37

286

6 746

Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi kiadási előirányzat tervezete
IV. 2. sz. melléklet
adatok 1000 Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Megnevezés

Eredeti

1 Személyi juttatások
2 Szociális hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások
Összesen:

Módosított ei. 2013. 06.27.
89
24
136

3 365
851
2 493

6 460

249

6 709

37

37

37

37

286

6 746

Elzőző évi pénzmaradvány általános
1 tartalék
Tartalék összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Változás

3 276
827
2 357

6 460
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Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete
IV. 4. sz.
melléklet
adatok 1000
Ft-ban
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

Kiadási
előirányzat

Kiadások megnevezése

módosított
910121 Könyvtári
1 állománygyarapítás
910123 Könyvtári
2 szolgáltatások
910502 Művelődési ház
3 tevékenysége

Személyi
juttatás
módosított

Kiadásból
Szociális
hozzájárulási
adó
módosított

483

MŰKÖDÉSI KIADÁS
ÖSSZESEN:

Dologi
kiadás
módosított
483

2 413

1 660

414

339

3 677

1 705

437

1 535

6 573

3 365

851

2 357

__________________________

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló új rendelet megalkotására
Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Ceglédi Zoltánné dr.: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal az év folyamán célellenőrzést végez minden önkormányzatnál, melynek
keretében kiemelt helyen vizsgálják az önkormányzatok vagyonrendeletét. Törvényességi
felhívás keretében önkormányzatunkat is felszólították, hogy 2013. július 10-ig vizsgálja felül
rendeletét. Ennek eleget téve a Nemzeti vagyonról és az Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint elkészítésre került új szerkezeti
formában az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól
szóló rendelet tervezet, melynek a mellékletben foglaltak szerinti elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testületnek.
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezésről szóló rendelet-tervezetet, melyet a mellékelt foglaltak szerint elfogadásra
javasol a Képviselő-testületnek.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi rendeletet alkotja:
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2013.(VI.28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés egyes szabályairól
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b) pontjában, a 6. § (5) bekezdésében, a 6. § (6)
bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselőtestület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Kisszállás Község Önkormányzatára (a
továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, vagyonkezelőkre és az önkormányzat
nemzeti vagyonára.
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(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat szerveire, intézményeire, a
Kisszállás Önkormányzati Kft-re, továbbá önkormányzati vagyont kezelő természetes
és jogi személyre.
Az önkormányzati vagyon
2. §
(1) Az önkormányzati vagyon rendeltetése szerint törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(2) A törzsvagyon az Önkormányzat vagyonának azon része, amelyeknek tárgyai
forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A törzsvagyonba tartozó
vagyontárgyak körét a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvtv.) valamint e rendelet állapítja meg.
(3) Törzsvagyonná az olyan önkormányzati tulajdonú vagyon nyilvánítható, amely
közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, a közhatalom
gyakorlását szolgálja vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.
(4) Üzleti vagyon mindaz, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.
Forgalomképtelen törzsvagyon
3. §
(1)

(2)
(3)

Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik az Nvtv.-ben
meghatározott az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti
vagyonelemek.
A forgalomképtelen törzsvagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szerződés
semmis.
A közterület vagy közterületrész forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben
más jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban hozott jogerős döntés
alapján a terület művelési ága megváltozik.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
4. §

(1) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak:
a) a kötelező önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szervek – kötelező
feladatainak ellátására szolgáló – használatában lévő vagyon,
b) településképi szempontból védett ingatlanok, muzeális gyűjtemények és muzeális
emlékek külön jogszabály alapján,
c) önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
d) önkormányzat gazdasági társaságában lévő részesedése,
e) középületek,
f) sportpályák, sportcélú létesítmények,
g) közművek,
h) egyéb közhasználatú építmény,
i) mindazon vagyon, melyet az önkormányzat rendelete ilyenné nyilvánít.
(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét e rendelet
1. számú melléklet II. pontja tartalmazza.
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(3) Az önkormányzat törzsvagyonába tartozó korlátozottan forgalomképes vagyont az
önkormányzat – szervei útján – a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas
állapotban, illetve a funkció ellátásának tárgyi feltételeként köteles megőrizni,
fenntartásáról, pótlásáról, működtetéséről gondoskodni.
Az önkormányzat üzleti vagyona
5. §
(1) Üzleti vagyon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – mindazon vagyontárgy,
amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, különösen:
a) lakások,
b) beépítetlen ingatlanok,
c) mezőgazdasági hasznosítású földterületek,
d) nem lakás céljára szolgáló helyiségek.
Az üzleti vagyon körét e rendelet 1. számú melléklet III. pontja tartalmazza.
(2) Az önkormányzat üzleti vagyona az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátására,
jövedelemszerzés céljára, valamint más önkormányzat vagy állami szervek kötelező
elhelyezésére szolgáló vagyon.
A vagyontárgyak besorolása
6. §
(1)

(2)

Egyes vagyontárgyak forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé, vagy
forgalomképessé nyilvánításáról – törvényi rendelkezés hiányában – a Képviselőtestület dönt.
Amennyiben az önkormányzat tulajdonába a rendelet 1. számú mellékletében nem
nevesített vagyontárgy kerül, akkor annak besorolásáról a Képviselő-testületnek –
tulajdonba vétellel egyidejűleg – döntenie kell.
Vagyonnyilvántartás és leltár
7. §

(1) Az önkormányzat tulajdonába tartozó nemzeti vagyonáról a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában (a továbbiakban:
Mötv.), illetve az Nvtv. 10. § -ában meghatározottak szerint kell nyilvántartást
(vagyonkatasztert) vezetni.
(2) Az önkormányzati vagyonkezelők kötelesek a rájuk bízott vagyont nyilvántartani,
évente leltározni, a Leltározási szabályzatban foglaltak szerint, kötelesek továbbá a
vagyont érintő változásokat a vagyonnyilvántartónak jelenteni.
(3) Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalnak és az önkormányzat intézményeinek
lehetőséget ad a kétévenkénti kötelező leltározásra, amennyiben az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak az adott
intézmény nyilvántartásai megfelelnek.
(4) Az önkormányzati vagyon hasznosítására kötött szerződésekről a jegyző
nyilvántartást vezet, a szerződés készítője az aláírást követő 5 napon belül köteles a
szerződés 1 példányát a jegyzőnek átadni.
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(5) Az ingatlan valós állapotában, értékében bekövetkezett változást az önkormányzati
vagyonkezelő szervek a változástól számított 60 napon belül, de az éves zárási
munkákhoz igazodóan az ingatlanvagyon kataszteri statisztika összeállításához
haladéktalanul kötelesek a vagyonnyilvántartónak jelenteni.

II.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG
GYAKORLÁSÁNAK KÖZÖS SZABÁLYAI
A tulajdonosi jogok gyakorlása
8. §
(1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, az Önkormányzatot megilletik mindazok a
jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik,
illetve terhelik.
(2) A tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, mely jogát a magasabb szintű
jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint e rendeletben
meghatározott módon átruházhatja szerveire.
(3) A (2) bekezdés szerinti átruházott hatáskör tovább nem ruházható, az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről, a hatáskör gyakorlói kötelesek a
Képviselő-testületnek évente legalább egy alkalommal beszámolni.
(4) A vagyonkezelő szerv a kezelésében, használatában lévő önkormányzati vagyonnal
– az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme nélkül – a törvények és e rendelet
keretei között gazdálkodik.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak hasznosítására irányuló jogügyletek
megkötése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a
szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.
Rendelkezés az önkormányzati vagyonnal
9. §
A Képviselő-testület hatáskörébe tartoznak az alábbi, vagyonhasznosításra vonatkozó
döntések, értékhatástól függetlenül:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon
részeibe való besorolása,
b) ingatlan értékesítésre történő kijelölése, vásárlása, cseréje és megosztása,
vagyonkezelői jog létesítése,
c) üzlethelyiségen kívüli ingatlan hasznosítása,
d) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történő
kijelölése, valamint pénz, apport befektetése társaságokba,
e) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása,
f) kötvény, váltó kibocsátása, elfogadása,
g) kezesség vállalása, egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása,
h) gazdasági és közhasznú társaság alapítása,
i) társadalmi szervezet, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok támogatása,
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j) vagyonkezelő szerv kezelésében lévő, közszolgáltatáshoz nélkülözhető vagyon
bérbeadása,
k) behajthatatlan követelések törlése a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott értékhatár felett.
10. §
(1) Az önkormányzati vagyonra vonatkozó egyéb döntések értékhatártól függően az
önkormányzat és szervei hatáskörébe tartozik.
(2) A Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottsága hatáskörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági
célú földterületek bérbeadása.
(3) A polgármester hatáskörébe tartozik a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a
vagyonhasznosítási jogügyletek, bérleti szerződések megkötése.
Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása
11. §
(1) A vagyon értékének megállapítására elsősorban a nyilvántartási érték az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét, kikiáltási árát
a) értékpapír esetén a névérték, vagy árfolyam alapján,
b) egyéb ingó vagy ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés
alapul vételével kell megállapítani. Az értékbecslést arra feljogosított szakértővel
kell elkészíttetni.
(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
(4) Örökölt vagyon esetén a hagyatéki eljárás során megállapított értéket kell a vagyon
értékének tekinteni, amennyiben az adó és értékbizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi.
Eljárás a tulajdonos képviseletében
12. §
Önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi
jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban a képviselő-testületet a polgármester
gyakorolja, illetve képviseli. Az önkormányzat jogi képviseletének biztosításáról a
polgármester gondoskodik.
Önkormányzati vagyon átruházása, felajánlott vagyon elfogadása
13. §
(1) Az önkormányzati vagyon tulajdonjogát és használati jogát magánszemély vagy
átlátható szervezet szerezheti meg.
(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak törvényben és e rendeletben
meghatározottak szerint lehet. A tulajdon átruházás lebonyolítójának kötelezettsége az
állam elővásárlási jogát érintő ügylet lebonyolítása.
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(3) Önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása csak közfeladat ellátása céljából, a
közfeladat ellátásához szükséges mértékben adható át, ha a kedvezményezett a vagyon
használatával a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését vállalja. A
kedvezményezett visel minden, a használattal kapcsolatban felmerülő költséget,
ideértve az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettségeket.
(4) Az önkormányzati vagyon átruházásáról értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület
határoz minősítet többségű döntéssel.
(5) Öröklés, valamint vagyonról történő lemondás esetén az örökség, valamint a vagyon
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) Az Önkormányzat vagy a költségvetési szerve költségvetési eszközeiből vagy az
Önkormányzat vagyonának felhasználásával szerzett, felajánlás útján elfogadott
vagyon tulajdonjoga minden esetben az Önkormányzatot illeti meg.
Önkormányzat követelésének elengedése
14. §
(1) Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való
lemondásról a mindenkori állami költségvetésben meghatározott értékhatárig a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság, azon felül a
Képviselő-testület dönt.
(2) Követelésről a következő esetekben lehet lemondani:
- csődegyezségi megállapodásban,
- bírói egyezség keretében,
- felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat
alapján az várhatóan nem térül meg,
- a végrehajtás során nem, vagy csak részben térül meg,
- ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással)
érvényesíthető.
(3) A követelésről való lemondás történhet az egész követelésre, valamint a követelés
egy részére vonatkozóan.
Vagyonkezelői jog
15. §
(1) Az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében a Képviselő-testület
a tulajdonában lévő nemzeti vagyonra az Mötv., valamint az Nvtv. rendelkezései
szerint vagyonkezelői jogot létesíthet. A közfeladat átadásához kapcsolódó
vagyonkezelő jog létesítéséről, a vagyonkezelési szerződés megkötéséről való döntés
a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
(2) Vagyonkezelői jogot az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva ellenérték
fejében, vagy ingyenesen lehet megszerezni és gyakorolni. A vagyonkezelői jog
megszerzésének feltétele, hogy a vagyonkezelő a feladatellátással összefüggő jogokat,
kötelezettségeket átvegye.
(3) Az önkormányzat különösen az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódva tartja
lehetségesnek a vagyonkezelői jog létesítését:
- egészséges ivóvízellátás, csatornaszolgáltatás,
- helyi közutak és közterületek fenntartása,

32
- szociális ellátás,
- köztisztaság, településtisztaság biztosítása.
(4) Közszolgáltatások ellátásához szükséges, önkormányzati tulajdonban lévő
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingó- és ingatlanvagyon kezelésbe
adása vagyonkezelési szerződéssel történik.
(5) A vagyonkezelési szerződés kötelező tartalmi elemeit az Nvtv. és az Mötv.
vagyonkezelésre vonatkozó szabályai, az önkormányzati közfeladatot szabályozó
külön törvény és e rendelet határozza meg.
(6) A vagyonkezelési szerződésnek – figyelemmel az önkormányzati közfeladatra és az
ahhoz kapcsolódó önkormányzati vagyon sajátos jellegére – tartalmaznia kell:
a) a vagyonkezelő által kötelezően ellátandó önkormányzati közfeladat és az
ellátható egyéb tevékenységek meghatározását, kikötve, hogy a vagyonkezelő a
közfeladaton kívüli egyéb tevékenységet csak oly módon és mértékben láthat el,
hogy az ne veszélyeztesse a közfeladat ellátását,
b) a vagyonkezelő által a feladatai ellátásához alvállalkozók, illetőleg
közreműködők igénybevételére, és ezzel összhangban a vagyonkezelésbe adott
vagyon birtoklására, használatára vonatkozó korlátozó rendelkezéseket,
c) a közfeladat ellátása érdekében a vagyonkezelésbe adott eszközöknek a helyi
önkormányzat számviteli nyilvántartási adataival megegyező tételes jegyzéket
értékével együtt, azon belül a kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódó
vagyon megjelölését, a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodásra
vonatkozó rendelkezéseket, és a vagyonnal való vállalkozás feltételeit,
d) a vagyonkezelői jog megszerzésének ellenértékét, illetve az ingyenesség tényét,
a vagyonkezelésbe vett vagyon tekintetében az önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének módját és formáját,
e) az önkormányzat költségvetését megillető – a vagyonkezelésbe adott vagyon
kezeléséből származó – befizetések teljesítésére, a vagyonkezelésbe adott
vagyonnal történő elszámolásra vonatkozó rendelkezéseket,
f) a szerződés teljesítésének biztosítására vonatkozó rendelkezéseket,
g) a teljesítés biztosítására szolgáló mellék-kötelezettségeket és egyéb
biztosítékokat,
h) vagyonkezelésbe adott vagyonnal való mérhetően eredményes gazdálkodásra
vonatkozó előírásokat,
i) a vagyonkezelési szerződés időtartamát.
16. §
(1) A vagyonkezelésbe átadott vagyon birtokba adása tehermentesen, előzetes
vagyonleltár elkészítésével történhet.
(2) Vagyonkezelői jog jogosultja köteles gondoskodni az őt megillető vagyonkezelői jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
Vagyonkezelői jog gyakorlása
17. §
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(1) A vagyonkezelő a rábízott vagyont – az önkormányzat kötelező feladatainak sérelme
nélkül – e rendelet és a hatályos jogszabályok szerint, illetve a vagyonkezelési
szerződésben foglaltak szerint a jó gazda gondosságával kezeli.
(2) A vagyonkezelő az Nvtv-ben, az Mötv-ben és a Ptk-ban előírt kötelezettségeken túl
köteles
a) a rábízott vagyon biztosítására,
b) fenntartással, üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása,
c) önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésére,
d) a vagyonkezelői jog ellenértékeként meghatározott pénzösszeg vagy más
ellenszolgáltatás szerződés szerinti megfizetésére illetve teljesítésére.
(3) A vagyonkezelő az átvállalt feladatok ellátást saját szervezete útján – vagy a
szerződésben foglalt felhatalmazással – más személyek közreműködésével látja el. A
közreműködő eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.
(4) A vagyonkezelő köteles évente egyszer a tárgyévet követő év február 15-éig a
vagyonkezelésébe adott ingatlanvagyon tárgyévi változásairól az Önkormányzat
ingatlanvagyon-kataszter vezetésével megbízott szervezeti egységnek a megfelelő
bizonylatokat, dokumentumokat átadni.
(5) Amennyiben a vagyonkezelésbe átadott vagyon illetve annak meghatározott eleme
bármely okból alkalmatlanná válik a vagyonkezelő által vállalt közfeladat ellátására,
illetve a feladat ellátására való szükségessége megszűnik, a vagyonkezelő köteles a
polgármestert 8 napon belül értesíteni. A vagyonkezelésből való kivonásról, a
szerződés módosításáról a Képviselő-testület dönt.
Vagyonkezelői jog ellenőrzése
18. §
(1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét
a Mötv. 109. § (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Polgármester – a
Polgármesteri Hivatal közreműködésével – ellenőrzi.
(2) A tulajdonosi ellenőrzés célja az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
vizsgálata, különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének,
teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes
vagy a tulajdonos érdekeit sértő illetve az önkormányzatot hátrányosan érintő
vagyongazdálkodási intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
(3) A Polgármester illetve a Polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:
a) az ellenőrzött szerv az önkormányzati tulajdonba tartozó, vagyonkezelésben
álló ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba,
elektronikus adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni,
azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,
c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban
vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.
(4) A Polgármester illetve a polgármester felhatalmazásával a Polgármesteri Hivatal a
tulajdonosi ellenőrzés során köteles:
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a) jogait úgy gyakorolni, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és
rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az
ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal tájékoztatni,
c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe
foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges jelentést az ellenőrzött
vagyonkezelő vezetőjének megküldeni.
19. §
(1) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője jogosult:
a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,
b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.
(2) Az ellenőrzött vagyonkezelő, illetve képviselője köteles:
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást,
felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést
biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok,
okmányok, adatok) teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket
megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az
Önkormányzatot tájékoztatni.
(3) A Polgármester az adott évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb
megállapításairól, összefoglaló jelentésben – a tárgyévet követő év március 31 –
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Vagyonkezelői jog megszüntetése
20. §
(1) A vagyonkezelői jog megszűnését az Mötv. 109. § (10) – (12) bekezdései, az Nvtv.
11. § (4) bekezdése szabályozza. Azonnali hatályú felmondás esetén a vagyonkezelő
köteles a kezelt vagyon azonnali birtokba adására, oly módon, hogy szükség esetén
biztosítsa az Önkormányzat részére a közfeladat folyamatos ellátásához a saját
személyi és tárgyi infrastruktúráját.
(2) A vagyonkezelő, a kezelésből kivont vagyon Önkormányzat részére való birtokba
adására köteles, azt nem tagadhatja meg, feltételhez nem kötheti. A vagyonkezelői jog
megszűnése nem veszélyeztetheti a kötelező önkormányzati feladat folyamatos
ellátását.
(3) A vagyonkezelői jog megszűnésekor a vagyonkezelő köteles gondoskodni a jog
ingatlan – nyilvántartásból való törléséről.
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Önkormányzati közfeladat ellátása üzemeltetés, illetve használat útján
21. §
(1) Az önkormányzati intézmény költségvetési szervként működik, alapításáról illetve
megszüntetéséről az Önkormányzat a törvényeknek megfelelő alapító, illetve
megszüntető okiratban intézkedik.
(2) Az önkormányzat intézményei ingyenes használói a közfeladataik ellátásához
szükséges Önkormányzat tulajdonában lévő ingó- és ingatlan vagyonnak, a használat
jogát az alapító okiratban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódva gyakorolják.
(3) Az üzemeltetés mindazon tevékenységek összessége, melynek célja az ingatlannak,
ingóknak a rajta, vele vagy benne végzendő feladat folyamatos ellátásához szükséges
állapot fenntartása. Az üzemeltetésre átadott vagyon rendeltetésszerű, folyamatos
használatra alkalmas állapotban tartása, értékének megőrzése, természetes
állapotának megóvása érdekében szükséges a folyamatos karbantartási,
korszerűsítési, átalakítási, pótlólagos beruházási, esetleges felújítási feladatok
ellátása.
(4) A használatba adás során a használó a használatába adott ingó- és ingatlan vagyont a
rábízott feladat ellátása érdekében oly módon használja, hogy azt rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban tartsa, értékét megőrizze.
Tulajdonosi jogok gyakorlása a gazdasági társaságokban
22. §
(1) Gazdasági társaság alapítására – az önkormányzati tulajdonrész mértékétől függetlenül
– kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.
(2) Ha többszemélyes gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 % vagy az
alatti, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági jogokat a polgármester
gyakorolja. Ezt a jogát általa megbízott személy útján is gyakorolhatja.
(3) Ha többszemélyes gazdasági társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 %-nál
nagyobb, a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben
meghozandó döntést megelőzően az Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és
Településüzemeltetési Bizottsága álláspontját ki kell kérni:
- társasági szerződés módosítása,
- üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása,
- ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának
megállapítása,
- az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése.
(4) A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft. esetében a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik:
- a társaság üzleti tervének elfogadása, módosítása,
- Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása,
- a társaság tulajdonát képező ingatlan, vagyoni értékű jog, üzletrész
elidegenítéséről, ingatlan megterheléséről, vásárlásról való döntés.
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Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
23. §
(1) Az önkormányzati vagyontárgy használatba vagy bérbeadása illetve más módon
történő hasznosítása a (3) bekezdésben foglaltak kivételével versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet.
(2) A versenyeztetési eljárás szabályait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(3) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni hasznosítás és bérbeadás esetén, ha az
önkormányzati vagyon értéke a nettó 3 millió forintot nem haladja meg.
(4) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli
ki hasznosításra az alábbi tartalommal:
- vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- a hasznosítás módja,
- a pályázati feltételek meghatározása.
(5) A (3) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó vagyonelem hasznosítását, ha
törvény vagy a Képviselő-testületnek a hasznosításról rendelkező határozata másként
nem rendelkezik, versenyeztetni nem kell, azonban a hasznosítási lehetőséget
nyilvánosan közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.
A vagyon átruházásának szabályai
24. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli
ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- pályázat esetén a pályázati feltételek meghatározása,
- árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,
- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő
vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.
(2) A nettó 3 millió Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket – ha törvény kivételt nem
tesz– csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt értékhatárt meg nem haladó vagyonelem, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a Képviselő-testületnek az értékesítésről szóló határozat
alapján nyilvános meghirdetés útján értékesíthető.
A vagyonszerzés szabályai
25. §
(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a Polgármesternek a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság állásfoglalásával ellátott
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
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(2) A vagyongyarapításról a Képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal:
- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,
- forgalmi értékének megjelölése,
- a szerzés módja,
- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,
- az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.
(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy
az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen
feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítás lehetőségeit, illetve a
várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.
Záró rendelkezések
26. §
(1) Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 33/2000.(XII.14.) és az azt módosító 1/2001.(I.18.), 21/2001.(XII.27.),
14/2009.(X.29.),
13/2011.(III.30.),
18/2011.(VII.19.),
20/2011.(IX.01.),
15/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet.
1. számú melléklet
Kisszállás Község Önkormányzatának törzsvagyona és üzleti vagyona:
I. Forgalomképtelen törzsvagyon:
Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő olyan vagyon, melyet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdése annak minősít.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (a forgalmi besorolás az épület, a telek, és
a hozzátartozó építményekkel együtt:
(1) Intézmények:
Sorszám
1
2
3
4
5
6

Intézmény
megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Iskola diákotthon épület
Iskolaudvar
Gondozási központ
Óvoda
Művelődési ház

Címe
Felszabadulás u. 28.
Iskola u. 20-22.
Iskola u. 20-22.
Iskola u. 20-22.
Felszabadulás u. 34.
Felszabadulás u. 10.

Hrsz-a
713
448
452
447/2
529
736/1
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(2) Műemlék és műemlék jellegű épületek:
Sorszám
1

Intézmény
Címe
megnevezése
Boncompagni kastély és Iskola u. 20-22.
kiskastély

(3) Természetvédelmi területek:

Hrsz-a
448

-

(4) Egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanok:
Sorszám
1
2
3
4

Intézmény megnevezése
Buszváró
Sporttelepi öltöző
Sporttelep-sportcsarnok
Játszótér

5

Parkok

6

Családsegítő központ és
Körzeti megbízotti iroda
Önkormányzati műhely
Házi- és fogorvosi rendelő
Gyermekorvosi rendelő
Piactér és piaccsarnok
Vízmű
Almajori vízellátó rendszer
Víztorony
Földterület, ahol a szennyvíztelep megépítésre kerül

7
8
9
10
11
12
13
14

Címe
Felszabadulás u.
Sport u.
Baba u. 10.

Felszabadulás u 35.
Felszabadulás u. 31.
Petőfi u. 22.
Marx u. 9.
Felszabadulás u.
Felszabadulás u.

Hrsz-a
215
425
530
442, 705,
714, 735,
736/1
329
330
424
720/1
527
970
0403/16
(905)
0209/21

(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások:
-

Központi parkban lévő „Forradalmak szobra”
Templomkertben lévő:
a) I. és II. világháborús emlékmű és
b) Testvér települési emléktáblák (Kisszállás, Magyarszék, Oromhegyes,
Palics, Chelm).
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III. Üzleti vagyon:
Naplószám Helyr.szám
Megnevezés
Utca+hsz
------ ---------------- -------------------- ------------------------3
5/ / /
beepitetlen terulet
Hatar 14
4
6/ / /
beepitetlen terulet
Hatar 12
5
7/ / /
beepitetlen terulet
Hatar 10
7 52/ / /
beepitetlen terulet
Tancsics 17
15 150/ / /
beepitetlen terulet
FENYő 10
16 151/ / /
beepitetlen terulet
FENYő 12
17 152/ / /
beépitetlen terület
FENYő 14.
18 154/ / /
beepitetlen terulet
Kodaly u. vegeben 1
37 385/ / /
beepitetlen terulet
ARANY JáNOS 1.
46 438/ / /
Szolgálati lakások
Felszabadulás u. 31.
47 440/ / /
Önkormányzati tulajd Belterulet 1.
53 449/ 4/ /
Harom lakast tartalm Petofi 20.
57 488/ / /
uzemi oltozo es furd Belterulet 1.
58 489/ / /
SZÁNTÓ
Belterulet 1.
687 491/ / /
Közterület
Belterulet
59 492/ 9/ /
beepitetlen ter.
Belterulet 1.
62 495/ 2/ /
major
Belterulet 1.
65 509/ 5/ /
gazdasagi epulet es Belterulet 1.
76 534/ 2/ /
lakohaz, udvar
Felszabadulas 32.
83 608/ / /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
84 609/ / /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
87 613/ 10/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
89 613/ 14/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
90 613/ 17/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
93 613/ 22/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
95 613/ 25/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
96 613/ 26/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
97 613/ 29/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
98 613/ 30/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
100 613/ 35/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
101 613/ 36/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
102 613/ 37/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
103 613/ 38/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
104 613/ 39/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
105 613/ 40/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
106 613/ 41/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
107 613/ 42/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
108 613/ 43/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
109 613/ 44/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
110 613/ 45/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
111 613/ 46/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
112 613/ 47/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
113 613/ 48/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
114 613/ 49/ /
beepitetlen ter.
Bartok u. x
115 613/ 50/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
116 613/ 51/ /
beepitetlen ter.
Kodaly u. vegeben x
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117
118
119
423
126
130
128
403
140
145
685
148
149
151
703
656
161
164
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

613/ 52/ /
613/ 53/ /
613/ 54/ /
662/ 1/ /
694/ 3/ /
708/ 3/A/
708/ 5/A/
709/ / /
735/ / /
740/ 7/ /
740/ 8/ /
740/ 21/ /
740/ 22/ /
740/ 34/ /
740/ 40/ /
740/ 50/ /
792/ 19/ /
905/ / /
907/ / /
908/ / /
912/ / /
913/ / /
914/ / /
915/ / /
916/ / /
917/ / /
918/ / /
919/ / /
920/ / /
921/ / /
922/ / /
923/ / /
924/ / /
925/ / /
926/ / /
927/ / /
928/ / /
929/ / /
933/ / /
934/ / /
935/ / /
936/ / /
937/ / /
938/ / /
939/ / /
940/ / /
941/ / /
942/ / /
943/ / /
944/ / /

beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
egylakásos családihá
beepitetlen ter.
szbadon allo tobbszi
lakohaz, udvar
Szükséglakások
egylakasos csaladiha
beépítetlen terület
Beépítetlen terület
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
Beépítetlen terület
Közterület
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepittelen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepittelen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepittelen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepittelen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.

Bartok u. x
Bartok u. x
Kodaly u. vegeben x
Majus 1. u. 23
Belterulet x
Deryne 2
Felszabadulas 22.
Déryné u.
Felszabadulas 16.
Belterulet 1.
Belterulet
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
NAP UTCA
Belterulet
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
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200
201
202
203
206
211
212
554
227
231
234
237
241
436
253
260
269
400
284
496
553
674
517
702
520
342
344
689
704
673
370
371
433
373
376
377
378
381
383
430
388
428
391

945/ / /
946/ / /
947/ / /
948/ / /
951/ / /
956/ / /
957/ / /
09/ 2/ /
079/ 3/ /
0124/ / /
0145/ 4/ /
0161/ / /
0196/ / /
0246/ / /
0268/ 2/ /
0297/ 5/ /
0316/ 4/ /
0342/ 4/ /
0349/ 7/ /
0350 / /
0351/ 5/ /
0391/ 21/ /
0422/ / /
0248/ 6/ /
0436/ / /
0560/ 4/ /
0568/ 5/ /
0639/ 9/ /
0642/ 2/ /
0668/ / /
0684/ 13/ /
0685/ 1/ /
0690/ 2/ /
0720/ 2/ /
0720/ 11/ /
0728/ / /
0733/ / /
0787/ / /
0808/ 9/ /
0825/ 3/ /
0843/ / /
0878/ / /
0880/ 10/ /

beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
beepitetlen ter.
Gazdasági épület és
szanto
szanto
gyep /legelo/
szanto
toltes
Gyep (legelő)
gyep /legelo/
gyep /legelo/
tanya
beepitetlen ter.
szanto
szántó
Tanya és szántó
Erdő
Legelő
Szántó
SZÁNTÓ
tanya, szanto
tanya, szanto
Szántó és gyep
Gyep (legelő)
Szántó és gyep
egylakasos csaladiha
szanto
egylakasos csaladiha
tanya
szanto
szanto
szanto
szanto
szanto
Gyep (legelő)
szanto
erdo
sporttelep

Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Belterulet 1.
Kulterulet
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Külterület
Kulterulet
Kulterulet
kulterulet
külterület
Kulterulet
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet
Kulterulet
Kulterulet
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1.
Kulterulet 1
Kulterulet 1.
Kulterulet 1
Kulterulet 1.
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2. számú melléklet
Önkormányzati vagyon versenyeztetésére vonatkozó szabályok
1. §
(1) Az önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása a rendeletben meghatározott
kivételekkel versenyeztetési eljárás alkalmazásával történik.
(2) A versenyeztetési eljárás formái:
a) nyilvános, vagy zártkörű pályázat,
b) árverés.
(3) A pályázatok főszabályként nyilvánosak. Nyilvános pályázat helyett, akkor írható ki
zártkörű pályázat, ha a pályázat tárgyául szolgáló önkormányzati vagyon jellege, jelentősége,
valamint annak leghatékonyabb hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre
meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi
szükségessé, a kiírásban foglaltak teljesítésére csak meghatározott ajánlattevők képesek.
A pályázat közzététele
2. §
(1) A pályázati felhívás közzétételéről amennyiben a Képviselő-testület másként nem
rendelkezik a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(2)
a) A nyilvános pályázatot az önkormányzat honlapján, a képviselő-testület külön döntése
esetén egy országos napilapban, - valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – a
pályázatok benyújtására megállapított határidő kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően –
kell meghirdetni.
b) Zártkörő pályázat esetén legalább 3 érintettnek kell egyidejűleg megküldeni a pályázati
felhívást az ajánlattételi határidőt megelőzően legalább 15 nappal.
(3) Az ajánlattevőnek az ajánlatuk megtételére legalább 15 napot kell biztosítani.
(4) A kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati
feltételeket a pályázat során megváltoztathatja, ha ezt a jogát a pályázati felhívásban és a
részletes pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának.
(5) A pályázati feltételek módosítását követően legalább 10 nappal meg kell hosszabbítani a
pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.
(6) Nem lehet módosítani pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban szereplő
pályázati feltételeket, ha pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőből 5 napnál
kevesebb idő áll rendelkezésre.
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(7) A pályázatok benyújtási határideje az (5) bekezdésben foglaltakon kívül egyszer –
megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(8) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázati felhívásra a
képviselő-testület döntése alapján kerül sor, az erre való utalást a képviselő-testületi határozat
számának megjelölésével;
b) a pályázat célját, jellegét (nyílt, vagy zártkörű),
c) a pályázat tárgyának megnevezését,
d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és idejét,
e) a benyújtáshoz szükséges példányszámot és mellékleteket;
f) az ajánlati kötöttség időtartamát;
g) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információ szerzés
(konzultáció) helyének, idejének, illetve az ügyintéző személy megjelölését;
h) a részletes pályázati kiírás, információs dokumentum rendelkezésre bocsátásának,
megtekintésének helyét, módját, idejét és költségét,
i) azt, hogy a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
(9) A pályázati felhívásban foglaltakon kívül a részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a hasznosítandó vagyon, illetve vagyonrész adatait, valamint az ajánlatok elkészítéséhez
szükséges valamennyi technikai információt,
b) a pályázati kiírás mellékleteinek jegyzékét,
c) az ajánlatok elbírálásának szempontrendszerét, a döntéshozatal során kiemelt jelentőséggel
bíró elbírálási szempontokat,
d) az ajánlatok felbontásának helyét, időpontját és módját, az eredményhirdetés helyét,
határidejét és módját,
e) a pályázatok elbírálására jogosult megnevezését,
f) az esetleges hatósági előírások megtartására történő utalást,
g) a pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási, illetve előbérleti jogot,
j) a pályázó által benyújtandó iratokat, igazolásokat,
k) azt, hogy a pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat
vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak,
h) minden egyéb adatot, amelyet a kiíró szükségesnek tart.
Pályázati biztosíték
3. §
(1) A pályázaton való részvétel biztosíték adásához is köthető, melyet az ajánlat benyújtásával
egyidejűleg, vagy a pályázati kiírásban megjelölt időpontig és módon kell a kiíró
rendelkezésére bocsátani.
(2) A pályázati biztosíték összegét a pályázatot kiíró szerv állapítja meg.
(3) A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és
eredménytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után - kamat nélkül kell visszaadni.
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(4) Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést
biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, valamint akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatát az
ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható
okból hiúsult meg.
Ajánlati kötöttség
4. §
(1) A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával
kezdődik.
(2) A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább 30
napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül
szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.
A pályázat visszavonása, érvénytelenné nyilvánítása
5. §
(1) A kiíró a pályázatot az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig visszavonhatja. E
döntést a pályázati kiírás közzétételére vonatkozó szabályok szerint kell az érintettek
tudomására hozni.
(2) A pályázat visszavonása esetén a kiíró által rendelkezésre bocsátott pályázati
dokumentáció ellenértékét a pályázóknak vissza kell téríteni.
(3) Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig bármikor visszavonhatja
ajánlatát 27.§ (3) bekezdésében meghatározott következmények mellett.
(4) Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a
pályázati kiírásban foglaltaknak.
(5) Érvénytelen a pályázat, ha:
a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak,
d) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően
bocsátotta a kiíró rendelkezésére,
e) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.
A pályázati ajánlat
6. §
A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó:
a) nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan,
b) pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumát,
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c)szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait (pl. név, lakóhely, székhely,
adóazonosító szám, cégjegyzékszám, stb.)
d) jogi személy pályázó esetén 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, eredeti aláírási
címpéldányt.
A pályázatok felbontása
7. §
(1) A pályázatok beérkezésekor az átvétel pontos időpontját a pályázati anyagot tartalmazó
borítékon fel kell tüntetni.
(2) A beérkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő személyek
jelenlétében kell felbontani.
(3) A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázatokat mellékleteivel együtt bírálati
sorszámmal kell ellátni.
(4) Közjegyzői jelenlétről akkor kell gondoskodni, ha azt a kiíró szükségesnek tartja.
(5) Az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét,
lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek
nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének,
lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás
teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
(6) Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(7) Az érvénytelen ajánlatokat - az érvénytelenség okának a megjelölésével lehetőség szerint
az ajánlatok bontásakor, de legkésőbb az eredményhirdetéskor - ismertetni kell.
A pályázat elbírálása
8. §
(1) Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat a benyújtási határidő lejártát
követő 30 napon belül, illetve lehetőség szerint a Képviselő-testület soron következő ülésén el
kell bírálni.
(2) A szabályszerűen benyújtott és érvényes ajánlatokat a kiíró bírálja el.
(3) Amennyiben a kiíró nem határozott meg pályázatot véleményező bizottságot, akkor a
pályázat a képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatban meghatározott adott
feladatkörrel rendelkező bizottság előzetes véleményezése után bírálható el.
(4) A pályázat lebonyolításában részt vevő személy nem lehet az, aki a pályázó hozzátartozója
(Ptk 1959.évi IV. tv. 685.§.)

46
(5) Az elbírálásban részt vevő, a vele szemben fennálló kizárási okot köteles haladéktalanul
bejelenteni.
(6) Eredménytelen a pályázat, ha:
a) kitűzött időpontig egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett,
b) a kiíró a pályázatot a szerződés megkötésének elmaradása miatt eredménytelenné
nyilvánítja.
(7) Eredménytelen pályázat esetén a kiíró új pályázat kiírásáról dönthet.
(8) Ha az ajánlatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a kiíró, illetve a
véleményező bizottság az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok
azonban ekkor sem módosíthatók.
(9) Az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között –az
árverési szabályok megfelelő alkalmazásával - nyílt árversenyt kell tartani.
(10) Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló
határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem,
vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt,
úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy
új pályázatot kiírni.
(11) A nyertes pályázó helyébe lépő pályázóval csak akkor köthető szerződés, ha a pályázati
felhívás, illetve a részletes pályázati kiírás erre lehetőséget adott és a pályázó a pályázat
eredményének kihirdetésekor a kiíró a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősítette.
Az árverés szabályai
9. §
(1) Árverést lehet tartani akkor, ha feltételezhető, hogy a pályázat lebonyolítása aránytalan
késedelemmel, vagy nehézséggel, illetve számottevő többlet kiadással járna.
(2) Az árverési hirdetmény kibocsátásáról a képviselő-testület dönt.
(3) Az árverési hirdetmény közzétételére a vagyonkezelő köteles.
(4) Az árverési hirdetményt az önkormányzat honlapján, a képviselő-testület külön döntése
esetén egy országos napilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján – legalább
az árverés időpontját megelőző 5 nappal – kell közzétenni.
(5) Az árverés lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(6) Az árverési hirdetményben fel kell tüntetni:
a) az árverés helyét és idejét,
b) szükség esetén az árverési letéti díj összegét,
c) az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, helyrajzi szám, utca, házszám, művelési ág,
terület nagyság),
d) az ingatlan beépíthetőségét, közművesítettségét, tartozékait és a jellemző sajátosságokat,

47
e) az ingó vagyontárgy leírását,
f) az induló árat,
g )a fizetési feltételeket.
(7) Árverezni személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba,
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
(8) Amennyiben a kiíró előírja az árversenyen az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át letéti
díjként az önkormányzat számlájára – legkésőbb az árverés megkezdését megelőzően fél
órával – befizeti. Az árversenyen az induló ár nem csökkenthető.
(9 Az árverseny megkezdésekor az árverés vezetője az árverezőkkel közli a kikiáltási árat és
felhívja őket az ajánlatuk megtételére. A licitálás a kikiáltási ár legalább 2 %-ának megfelelő
licitlépcsőkkel történik.
(10) Az árversenyt addig kell folytatni, amíg ajánlatot tesznek. Ha további ajánlat nincs, az
árverés vezetője a megajánlott legmagasabb összeg háromszori kikiáltása után kijelenti, hogy
a legtöbbet ajánló a vagyontárgyat megvette.
(11) A letéti díj az árverésen legmagasabb ajánlatot tevővel történő szerződéskötés esetén
szerződési biztosítékká alakul.
(12) Az árverésen az adott vagyontárgyra tett második legjobb ajánlat tevőjének figyelmét fel
kell hívni, hogy ha az árverés nyertesével kötendő szerződés meghiúsulása esetén a szerződést
a kiíró vele is megkötheti.
(13) A második legmagasabb ajánlatot tevő részére a letéti díjat a szerződéskötést követő 15
napon belül, a többi árverezőnek pedig az árverés befejezését követő 15 napon belül vissza
kell fizetni.
(14) Az árverseny sikertelen, ha:
a) a vagyontárgyra érvényesen senki nem tett ajánlatot,
b) a legmagasabb ajánlatot tevővel a szerződés nem jön létre, és a második legmagasabb
ajánlatot tevő nem kíván szerződést kötni.
(15) Az árverés sikertelensége esetén a megismételt árversenyen nem vehet részt az, aki az
előző árversenyen nyertesként, vagy a nyertes helyébe lépve, második legjobb ajánlatot
tevőként később a szerződéskötéstől visszalépett, vagy az ellenszolgáltatást határidőn belül
nem fizette meg.
(17) Az árverésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek az alábbiakat kell tartalmazni:
a) az árverseny helye és ideje,
b) az árverseny lebonyolítójának neve,
c) az árverseny jogosultak azonosító adatai,
d) az elárverezett vagyontárgy induló ára,
e) a legmagasabb, és az azt követő ajánlatot tevő árverező neve, személyazonosító adatai.
(18) Az árverési jegyzőkönyvet az árverés vezetője és a jelenlévő közjegyző írja alá.

__________________________
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3. Tájékoztató
a
Homokhátsági
Regionális
Önkormányzati Társulás működéséről

Hulladékgazdálkodási

Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy törvényi előírás alapján az önkormányzati társulások
működéséről legalább évente egyszer be kell számolni a testületnek, melyet eleget téve került
napirendre a mostani előterjesztést. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékozatót
elfogadni szíveskedjék.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:

83/2013.(VI.26.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
működéséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
,,Tájékoztató
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
működéséről” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a
következő döntést hozza:
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: a határozat megküldésére azonnal
Felelős: polgármester.

__________________________
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4. Előterjesztés
a
Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 2. számú módosításáról
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Elmondja, hogy az új önkormányzati törvény előírja, hogy 2013. június 30-ig
felül kell vizsgálni az önkormányzati társulások megállapodásait. Javasolja, hogy az
előterjesztésben foglaltak szerint a fogadja el a Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodásának 2. számú módosítását.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési
Bizottság a mai napon megtárgyalta az önkormányzati társulás megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:

84/2013.(VI.26.) ÖK

HATÁROZAT

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodás 2. számú módosítása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
„Homokhátsági
Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás 2. számú módosítása elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza.
A Képviselő testület a Társulási Megállapodás 2. számú
módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
__________________________
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5. Kápolnai úton történt káresemény kártérítési ügye
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Ismerteti a Képviselő-testülettel Antal Zoltán (Kecskemét, Felsőcsalános 33/2.)
káresettel kapcsolatos kérelmét. (A kártérítési kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Javasolja, hogy az Önkormányzat fogadja el kérelmező káresetét, melyet fényképekkel
alátámasztva igazolt, hogy az valóban a Kisszállási kápolnai mezőgazdaságú úton történt és a
károsult által meghatározott 65.000 Ft összegű kártérítési díjat fizesse ki részére.
Elmondja, hogy az önkormányzat már évek óta keresi annak lehetőségét, hogy a Kápolnai út
padkáját zúzott kővel feltöltse a balesetveszély elkerülése érdekében, de az elmúlt időszakban
erre nem volt önkormányzati forrás. A káreset bejelentését követően az Önkormányzati Kft a
legveszélyesebb helyeket azóta kijavította, de ez nem jelenti azt, hogy az út mindkét oldalán
nem kellene a jövőben mielőbb sort keríteni a teljes útpadka kialakítására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Dr. Muskó Zsolt: Érdeklődik, hogy az önkormányzat felelősség biztosítása nem nyújtana
fedezetet az ilyen jellegű káreseményekre?
Kispál István: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati
intézményekre vonatkozóan van érvényben lévő felelősségbiztosítási szerződése az
önkormányzatnak, viszont az a Kápolnai útra nem terjed ki. Az útra külön kellett volna
biztosítási szerződést kötni, melynek éves díja 120.000 Ft kiadást jelentett volna még
pluszban az önkormányzatnak.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:
85/2013.(VI.26.) ÖK

HATÁROZAT

Antal Zoltán (Kecskemét, Felsőcsalános 33/2.) kártérítési ügye
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
Antal
Zoltán
(6000
Kecskemét,
Felsőcsalános 33/2.) kártérítési kérelmét, és az alábbiak
szerint döntött:
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1. A Képviselő-testület elfogadja a Kisszállás Kápolnai
mezőgazdasági úton 2013. április 28-án Antal Zoltán
(6000 Kecskemét, Felsőcsalános 33/2.) – a tulajdonát
képező
JXH
507
forgalmi
rendszámú
személygépkocsiban bekövetkezett, fényképekkel
alátámasztott – kárigényét.
2. A Képviselő-testület –a károsult által meghatározott–
65.000 Ft, azaz Hatvanötezer forint összegű kártérítési
díjat a 2013. évi költségvetéséből biztosítja.
__________________________

6. Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség részére tagdíj hozzájárulás
biztosítása
Előadó: Kispál István polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
Kispál István: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Polgári
Védelmi Szövetség a jogi személyiséggel rendelkező tagoknak az éves tagdíjat 6.000 Ft-ban
hagyta jóvá, melynek teljesítését július 30-ig írta elő. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
a Szövetség tagja, és a 2013. évi költségvetésben ez az összeg betervezésre is került, ezért
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a 6.000 Ft összegű tagdíjat utalja át
a szövetség által megadott számlaszámlára.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
---------------A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az
alábbi határozatot hozza:

86/2013.(VI.26.) ÖK

HATÁROZAT

Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség
2013. évi tagdíj hozzájárulása
Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megbízza a Polgármestert, hogy a BácsKiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség részére a
52400078-10057728 számlaszámára a 6.000 Ft, azaz
Hatezer forint összegű 2013. évi tagdíj hozzájárulás
átutalásáról gondoskodjon.
__________________________
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7. Képviselői kérdések, interpellációk

Dr. Muskó Zsolt: Felhívja a figyelmet, a gyermekorvos ismételten nem tartja meg rendelését a
településen, és a szülők folyamatosan panaszkodnak, hogy a helyettes orvos sem tud arról,
hogy neki helyettesítést kellene végeznie a kisszállási gyermekorvosi körzetben.
Bunduláné Balázs Mária: Elmondja, hogy egyre többen panaszkodnak az önkormányzati
konyhán előállított ebédre, és hangsúlyozni szeretné, hogy nem az étel minőségére vagy
mennyiségére irányul a kifogás, hanem az étrend összeállításával vannak problémák.
Kispál István: Megköszöni Képviselőtársai bejelentését, és ígéretet tesz arra, hogy mindként
esetben keresni fogja a megoldást.
A gyermekorvos esetében utoljára, ismételten felszólítja a Doktor Urat, hogy a feladat ellátási
vállalkozási szerződésben foglalt rendelési időt tartsa be, mert különben az önkormányzat
felbontja a szerződést.
Az önkormányzati konyhán előállított étel minősége kimagasló, a környező településekhez
képest az ára is elfogadható, ezért valóban oda kell arra figyelni, hogy ilyen miatt, mint az
étrend összeállítása, ne okozzon az ellátást igénybe vevők részére csalódást az önkormányzat.
Fel fogja hívni az Önkormányzati Kft ügyvezetőjének figyelmét, hogy az élelmezésvezetővel
egyeztessenek a felmerült probléma kapcsán.

__________________________

Más napirendi pont nem lévén Kispál István polgármester az ülést 18 órakor berekesztette.

Kmf.

Kispál István
polgármester

Ceglédi Zoltánné dr.
címzetes főjegyző

