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Tisztelt Képviselő Testület, Hölgyeim és Uraim!
Megtisztelő

feladatomnak teszek eleget, - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján - a jogszabályban
meghatározott kötelezettségemnek, amikor beszámolok a települési önkormányzat
képviselő-testületének a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.
Ismertetem a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett tevékenységét, a
megvalósult terveket és a 2014. évre kitűzött feladatokat.

I. A
1. A

Gödöllői Rendőrkapitányság

bűnügyi

közbiztonsági helyzetének értékelése

helyzet bemutatása.

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az ismertté vált bűncselekmények száma 2013. évben a korábbi évhez képest csökkenést
mutat, míg 2012 évben 6095 történt, addig 2013-ban 4123 volt.
Az ismertté vált bűncselekményekszámának alakulása 5 év távlatában:
2013
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A bűncselekmények számának alakulását vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt évben
32,3 %-al csökkent a Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett
bűncselekmények száma. Országos viszonylatban 20,5 %-os a csökkenés, Pest megyében
30,2 %-os.
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1.2. A regisztrált bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya..

Megállapítható, hogy az 10.000 lakosra jutó ismertté vált bűncselekmények száma - 226,9 alapján a Gödöllői Rendőrkapitányság Pest megyén belül a kevésbé fertőzött
rendőrkapitányságok közé tartozik, annak ellenére, hogy itt regisztráltuk a legtöbb bűnesetet.

1.3. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok
vonatkozásában.

Az ismertté vált, regisztrált

bűncselekmények

elemzése során megállapítható, hogya
Gödöllői Rendőrkapitányságilletékességi területén található valamennyi településtípus
( város, nagyközség, község ) viszonylatában csökkenés tapasztalható.
Az egyes alegységekhez tartózó települések bűnügyi helyzetének a bemutatása a
következő pontokban fog megtörténni.
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1.4. A közterületen elkövetett, regisztrált

bűncselekményekszámának

alakulása.

Közterületen elkövetett
bűncselekmények

Település

2009 2010 2011 2012 2013
303 269
338 272 224
Aszód
45
31
60
71
62
Bag
46
58
59
61
38
Hévízgyörk
11
5
20
18
20
Galgahévíz
11
10
9
15
19
Kartal
13
18
17
11
15
Verseg
10
12
11
4
3
Domony
6
13
14
11
9
Iklad
7
10
8
10
O
Kistarcsa
59
39
65
70
54
Kerepes
39
56
51
36
55
Csömör
41
50
82
46
73
Mogyoród
56
49
81
46
66
Nagytarcsa
11
18
13
15
26
71
62
Pécel
61
64
83
Veresegyház
112 220
139 151
96
Erdőkertes
41
50
34
38
33
27
16
Szada
28
18
14
Galgamácsa
17
22
14
8
3
Vácegres
2
3
4
8
2
Váckisúrfalu
O
3
1
O
O
Isaszeg
49
46
59
50
47
Dány
16
14
17
20
15
42
65
Tura
55
53
28
13
Valkó
14
12
12
13
Vácszentlászló
1
10
6
7
12
Zsámbok
7
6
7
2
10
1.125 1.179 1.266 1.145 912
Összesen
Gödöllő

2014-ben mindenképpen külön figyelmet kell fordítani Bag, Galgahévíz, Kerepes és Zsámbok
településekre, ahol arányaiban jelentős az emelkedés a közterületen elkövetett
bűncselekmények számában. A tendenciát évközben észlelve, a fenti településekre megerősítő
szolgálatokat szerveztünk saját illetve a Készenléti Rendőrség erőinek bevonásával.
1.5. A

Gödöllői

Rendőrkapitányság

bűncselekményekszámának

illetékességi területén regisztrált
alakulása.

jellemző

A testi sértések száma 76-ról, 107-re emelkedett. A nyomozás-eredményességi mutatónk a
testi sértések tekintetében: 68,2%.

2013.
107

Testi sértés
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Ezen belül a garázdaságok száma emelkedett, 2012-ben 53 volt, 2013-ban 69 ilyen
következett be. A garázdaságok esetén részben a rendőri jelenlétből eredő az
észlelés, részben pedig a bejelentésekre való gyors reagálás eredménye is az, hogy az
erőszakos garázda egyének cselekményük elkövetésekor, vagy nyomban azt követően
büntetőeljárás alanyaivá válnak.
bűncselekmény

2013.
69

Garázdaságok száma
A 2013-as évben a 4123
körébe.

bűncselekményből

3105 tartozott a vagyon elleni

bűncselekmények

2013.
3105
A Gödöllői Rendőrkapitányság vagyon elleni bűncselekmények nyomozás-eredményességi
mutatója 2012-ben 19,5% volt, 2013-ban 31,8%-ra emelkedett.

Általánosságban elmondható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények terén kialakult
növekedés az utóbbi évben, jelentős csökkenést mutatott. A lopások száma 2009-ben 2216,
20 1O-ben 2437, 2011-ben 2608, 20U-ben 2718 volt, ez a szám 2013-ra 2344-re csökkent.
Gödöllői Rendőrkapitányságona lopások nyomozás-eredményességi mutatója 18%.
A betöréses lopáson belül a lakásbetörések a jellemzőek, ezért fokozottan kell figyelnünk
ennek a bűncselekmény típusnak a megelőzésére, felderítésére, hiszen a lakosságot ez érinti
és irritálja leginkább. E bűncselekmény 2009-ben 344, 2010-ben 517, 2011-ben 400, 2012.
évben 458-ra emelkedett, azonban 2013-ban 411-ra csökkent. Ezen a téren a nyomozáseredményességi mutatónk 10,4%.

lakásbetörés
A rablások elkövetése a területünkön emelkedést mutat (2009-ben 38, 2010-ben 47, 2011ben 27, 2012-ben 16), miveI2013-ban 26 ilyen jellegű erőszakos cselekmény történt. A
rablások nyomozási-eredményességi mutatója kapitányságunkon: 48,1 %.

2013.
26

Rablások száma

A személygépkocsi lopások számát tekintve csökkenés figyelhető meg (2009-ben 67 db,
2010-ben 82 db, 2011-ben 105 db, 2012-ben 80 db) 20l3-ban 63 ilyen bűncselekmény
történt. Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopások nyomozás-eredményességi
mutatója: 5,9%.

2013.
63

Gépkocsi lopások száma:
A 2013. évben eltulajdonított gépjárművekből12 db megtalálásra került.
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2. A

bűnüldöző

munka értékelése.

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozás-eredményességi mutatója 20B-ban 41,6%, amely
az előző évhez képest (23,5%) 18,2 százalékponttal emelkedett. A nyomozás-eredményességi
mutatónk 2üü9-ben 44,6%, 2ülü-ben 38,9%, 2üll-ben 25,6% volt. A megyei átlag: 39,4 %.
2.2. A

Gödöllői

Rendőrkapitányság

bűncselekményekszámának

illetékességi területén
alakulása településenként.

regisztrált

jellemző

Gödöllő város

Gödöllő város

területén regisztrált

I

bűncselekmények

I

Gödöllő

2013
13
10
2
487
89
13
12
5
1
44
318
880

Testi sértés
Garázdasdg
Önbíráskodás
Lopás
-lakásbetörés
-személvgépkocsi lopás
-zárt gépjárműfeltörés
Rablás
Zsarolás
Rongálás

Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

kimutatása

;d

Összes bűncselekmény Gödöllő város területén 2013. évben: 880
Gödöllő város területén elkövetett
nyilvántartás szerint.
I

Települések
Gödöllő

bűncselekmények

bűncselekményekszáma

880

5

alakulása 2013. évben, a statisztikai

Lakosság

Bűncsel. száma/l000

(fő)

fő

32.792

26,8

Aszód

Rendőrőrs

Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területéhez 8 település tartozik.
Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása
Aszód
2013
13
4
O
85
16
O
6
2
2
1
55
162

Bag
2013
3
9
O
146

Domony
2013
1

Iklad
2013
O
O
O
12
4
O
O
O
O
O
12
24

I Testi sértés
Garázdaság
Önbiráskodás
Lopás
-lakás betörés
-személygépkocsi lopás
-zárt gépjármű/eltörés
-Rablás
Zsarolás
Rongálás
Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

Testi sértés
Garázdaság
Önbíráskodás
Lopás
-lakásbetörés
-személygépkocsi lopás
-zárt gépiármű [eltörés
Rablás
t]sarolás
Rongálás
I Egyéb bcs-ek
LÖsszes bűncselekmény

O
3
6
1
7
38
210

1~

~--t-------

--

l

I

14

Hévízgyörk
Galgahév~
2013
20:3~
2
O
O
~___ ~ ___
1 ___
20
39
I
4
2
O
O
1
O
O
O
O
O
O
3
17
30
42
71

O
O

==L

30
II
l
2
O
O
3
33
67

Kartal
2013
3
O
O
17
O
O
O
O
O
2
25
47

Verseg
2013
1
O
O
13
2

~=j

O
O
O
6
20

Összes bűncselekmény az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 643
Az Aszódi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 2013. évben, a
statisztikai nyilvántartás szerint.
--

Települések

Aszód
Bag
Hévízgyörk
Galgahévíz
Domony
Iklad
Kartal
Verseg

bűncselekményekszáma

162
210
42
71
67
24
47
20
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Lakosság

Bűneset. száma/lOOO

(fő)

fő

6.163
3.710
2.997
2.489
2.159
2.031
5.617
1.402

26,29
56,60
14,01
28,53
31,03
11,82
8,37
14,27

Kistarcsa

Rendőrőrs

A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi terü1etéhez 5 település tartozik.
A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása

Testi sértés
Garázdaság
Onbiráskodás
f-----Lopás
-lakásbetörés
-személygépkocsi lopás

-zárt gépjárműfeltörés
Rablás
Zsarolás
-Rongálás
Egyéb bcs-ek
Összes

123

Kerepes
2013
5
5
O
162

Kistarcsa
2013
4
3
2
176

Mogyoród
2013
6
5
2
97

16

25

16

Nagytarcsa
2013
1
1
O
53
8

7

4

4

l
1
O
1
58
115

Csömör
2013
4
2
1-

l

7

34
12

4

6

4

1
O
8

2
O
4
55
233

1
O
14
82
282

72

211

O
O

8
43
161

bűncselekmény

Összes bűncselekmény a Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 1.002
A Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 2013. évben,
a statisztikai nyilvántartás szerint.

I Települések
I Kistarcsa

~erepes
Csömör

I Mogyoród
I Nagytarcsa

--

bűncselekmények

Lakosság

Bűncsel. számait OOO fő

(fő)

száma
282
233
211
161
115

12.046
9.943
9.077
6.375
3.883

23,41
23,43
23,25
25,25
29,62

Pécel Rendőrőrs
A Péceli Rendőrőrs illetékességi területéhez l település tartozik.
A Péceli Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása
Pécel
2013
10
8
O
122
23

Testi sértés
Garázdasáe
I Önbíráskodás
I Lopás
I -lakásbetörés
-személygépkocsi lopás
-zárt gépjármű feltörés
Rablás
Zsarolás
Rongálás
Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

5
5

3
O
10
135
288

7

--

I

-

Összes bűncselekmény a Péceli Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 288
Az Péceli Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett
statisztikai nyilvántartás szerint.
I

Települések

I

l bűncselekmények sz~a~ma~

=r=

I

bűncselekmények alakulása

•L akosság

I

Pécel

(

288------ __

fő)

15.123

I

2013. évben, a

Bűncsel. száma/l000

fő

-t-

--1-9,-0----1

Veresegyház Rendőrőrs
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területéhez 6 település tartozik.
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása
Veresegyház
2013
7
4

Erdőkertes

----~--+=-2~1=-----F

Testi sért és
Garázdas ág
I Önbíráskodas
I Lo ás
r

-lakásbetorés
-személygépkocsi lopás

-zárt gépjárm ű.feltörés
Rablás
--Zsarolás
. Ron álás
E éb bcs-ek
Összes bűncselekmény

----

f---

53
4
7
2
O

f------

F

6
152
402

I

L

Galgamácsa
2013

~sti sértés

Garázdaság
1--.-.
Onbíráskodás
Lopás
-lakás betörés
-személygépkocsi lopás
-zárt zéfifárműjeltörés
Rablás
Zsarolás
Rongálás
E;gyéb bes-ek
LOsszes bűncselekmény"--

I

=t;

1

O
O
12
2

o

o

137
31
1
1
1
O
6
51
204

28
II
O
1
O
O
5
16
55

I

I

=J
I

=J

,------

t-=
I

O

~--I

F~
2

t

O

~

n-3=+___ =J
3

~_

6

O

i-

2013
5
4

Szada
2013
4
2

O
O

O
O

O
O
O
3
20

O
O
O
O
3

~-

I
--

--

Összes bűncselekmény a Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 714
A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett
évben, a statisztikai nyilvántartás szerint.
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bűncselekmények

alakulása 2013.

I

Települések

I

bűncselekmények

száma

Lakosság

I

Bűncsel.

számallOOO

(fő)

Veresegyház

402
204
-55
~zada
Galgamácsa
30
Vácegres
20
Váckisújfa~ ___ ~ _______
3___

I

16,333
24,60
7.505
27,20
11,80
4.675
I
1.854
16,20
~
849
__ _ _.__
_ ____
409

1

Erdőkertes

Isaszeg

fő

J_

~3600

Rendőrőrs

Az Isaszegi Rendőrőrs illetékességi területéhez 2 település tartozik.
Az Isaszegi Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása
Isaszeg
2013
10
3
1
122
21
3
O
O
O

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:

--'--'-'-'-----

Testi sértés
Garázdaság
Önbíráskodás
, Lopás
-lakásbetörés
-személygépkocsi lopás
-zárt géojárműfeltorés
Rablás
Zsarolás
Rongálás
Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

6
64
206

I
I

Dány
2013
2
1
O
52

--'L-

_

I

6
O
O
O
O
1
19
75

.-J

Összes bűncselekmény az Isaszegi Rendőrőrs illetékességi területén 2013. évben: 281
Az Isaszegi Rendőrőrs illetékességi területén elkövetett
a statisztikai nyilvántartás szerint.

I

Települések

bűncselekményekszáma

i

Isaszeg
LPány
I

206
75

=J
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bűncselekmények alakulása

2013. évben,

Tura KMB Alosztály
A Turai KMB alosztály illetékességi területéhez 4 település tartozik.
A Turai KMB alosztály illetékességi területén regisztrált bűncselekmények kimutatása
Zsámbok
Valkó
Vácszentlászló
2013
2013
2013
4
3 -3
2
2
l
2
- - - - - - - -- O
O
O
O
- - - - - -- - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - 108
32
27
26
4
10
5
7
O
3
O
O
2
1
O
O
2
2
O
O
O
O
O
O
4
1
l
1
14
55
7
9
176
45
39
55
Tura
2013
9

--

Testi sértés
Garázdaság
Ön bíráskodás
-Lopás
-lakás betörés

--

-személygépkocsi lopás
-zárt gépjárműfeltörés

Rablás
Zsarolás
Rongdlás
Egyéb bcs-ek
Összes bűncselekmény

Összes bűncselekmény a Turai KMB alosztály illetékességi területén 2013. évben: 315
A Turai KMB alosztály illetékességi területén elkövetett bűncselekmények alakulása 2013. évben,
a statisztikai nyilvántartás szerint.
bűncselekményekszáma

Települések
Tura
Valkó
Vácszentlászló
I Zsámbok

t

3. Az Előkészítő Alosztály
tapasztalatok, adatok.

176
45
39
55

Lakosság

Bűncsel. száma/l000

(fő)

fő

7.721
2.427
2.040
2.352

22,80
18,50
19,10
23,40

~-

hatáskörébe

tartozó

szabálysértésekkel

kapcsolatos

A Közrendvédelmi Osztályon belül működő Előkészítő Alosztály folytatja az elzárással
sújtható szabálysértések eljárásait. 2013. évben összesen 840 esetben folyt eljárás, a 2012. évi
665 esethez képest.
tulajdon elleni szabálysértések:
2013.
o
o
o
o
o

467 eset
143 eset
149 eset
7 eset
13 eset

lopás:
rongálás:
csalás:
sikkasztás:
jogtalan elsajátítás:
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2012.
369 eset
135 eset
89 eset
l eset
l eset

járművezetés

az eltiltás hatály alatt:
valótlan bejelentés:
tiltott kéjelgés:
garázdaság:
magánlaksértés:

30
3
7
5
16

23 eset
7 eset
9 eset
8 eset
9 eset

eset
eset
eset
eset
eset

Az elj árásaik során:
84 esetben őrizet bevétel melletti bíróság elé állítást végeztek (a bíróság ezekben az
ügyekben 38 fővel szemben összesen 2.155.000 Ft bírságot, valamint 312 nap elzárast
szabott ki)
248 esetben őrizet bevétel mellőzésével adták át az ügyet a bíróságnak
65 esetben az eljárást minősítő körülmény miatt átadták a bűnügyi osztálynak
12 esetben illetékességbőlmás hatóságnak továbbították az ügyeket
33 esetben elutasították az eljárás lefolytatását
18 esetben felfüggesztették az eljárást
338 esetben megszüntették az eljárást, melynek oka jel1emzően, hogy az elkövető
személye ismeretlen maradt az eljárás során. Ez gyakorlatilag az ügyek 50%-a.

Az alosztály által végzett eljárások eredményességi mutatója 18.58 %, azon belül a
tulajdon elleni szabálysértési eljárásokban a felderítési mutató 17,l5%.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
Az illetékességi területünkön a 2012. évi 495-ről712-re
száma, mely 31 %-os emelkedést eredményezett.

nőtt

a bekövetkezett összes balesetek

2012. évben a személyi sérüléses baleseteink száma 197 db volt, 2013-ban 207 db, mely 5 %os növekedést eredményezett.
2012. évben bekövetkezett összes balesetből (495db) 197 db (39,7%-a) személyi sérüléses
volt, míg 20l3-ban a 712 db balesetből 207 db (29%-a) volt személyi sérülésseljáró baleset.

Megállapítható, hogy 2013. évben az összes balesethez viszonyítva a sérüléses balesetek
száma 10,7 %-al csökkent.

300
200
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Balesetek megoszlása alegységekre vonatkozásában
Balesetek kimenetele szerinti megoszlása alegységek illetékességi területein
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Az összes személyi sérüléssel j árá baleset okait vizsgálva is megállapítható, hogy a legtöbb
esetben a sebesség nem megfelelő alkalmazása (gyorshajtás), az elsőbbség meg nem adása,
valamint a kanyarodási szabályok megszegése vezetett a baleset bekövetkezéséhez.
A személyi sérüléssel járó balesetekből (207) 26 esetben (12,5 %-a) okozott balesetet ittas
járművezető. Halálos kimenetelű balesetnél nem merült fel, súlyos kimenetelű 7 esetben,
könnyű sérüléssel járó 19 esetben volt az ittasság másodlagos ok.
Az összes sérüléses balesetből 141 balesetet (68 %-a) személygépjármű vezetői okozták. A
kerékpárosok 18 balesetet (8,6 %-a). míg a gyalogosok 10 balesetet (4,8 %-a) idéztek elő.
Sebességellenőrzési

adatok

Az osztály üzemeltetetésében lévő készülékek alkalmazásával tett intézkedések
LIGHT FÁMA III
feljelentés (db)
helyszíni bírság (db)
helyszíni bírság (Ft)
Közigazgatási eljárás (db)
Közigazgatási bírság (Ft)

2009
4740
395
2617700

2010
4175
438
2590 OOO

-

-

2011
7193
554
4903 OOO
185
5215540

2012
1418
365
2 767 OOO
75
] 060 OOO

2013
1202
340
2 193 OOO
82
2775 OOO

Az Aszód és aVeresegyház Rendőrőrsök üzemeltetetésében lévő készülék alkalmazásával tett
intézkedések
LIGHT FÁMA III
feljelentés (db)
helyszíni bírság (db)
helyszíni bírság (Ft)

2011
774
122
877.000

2012
799
146
1.527.000

2013
628
224
2.365.000

A közterületi szolgálatellátás során a járőrözés, a forgalom
és a fokozott ellenőrzésben való részvétel került elvégzésre.
Fokozott közlekedési

ellenőrzése, sebességellenőrzés

ellenőrzések

Központilag elrendelt ellenőrzést 5 esetben, saját kezdeményezésű akciót 26 alkalommal
koordinált a Közlekedésrendészeti Osztály, a végrehajtásban a rendőrkapitányság összes
alegysége részt vett. A TISPOL ellenőrzések a sebességellenőrzés, az ittas vezetés, a
tehergépkocsik és autóbuszok vezetői által elkövetett szabályszegések kiszűrésére
orientálódtak. Végrehajtásra kerültek a központilag elrendelt húsvéti ellenőrzések,
kerékpáros-gyalogos, a halálos balesetek megelőzésére, a halottak napi megemlékezés és az
év végi ünnepekkel kapcsolatos közlekedésrendészeti feladatok.
A saját kezdeményezésű akciók az illetékességi területre jellemző közlekedési problémák
megelőzésére irányult, így a balesetek megelőzése, a baleseteket előidéző szabályszegő
magatartások kiszűrését helyeztük előtérbe a balesetelemzés adatai alapján.
A fokozott ellenőrzések végrehajtásában a társhatóságok is aktív szerepet vállaltak.

13

5. Az illegális migráció helyzete.

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területére nem jellemző az illegális migráció
jelenléte. A különböző szervek elemzése alapján megállapítható, hogy ez a fajta jogsértés
elsősorban az autópályák és a hozzájuk kapcsolódó elkerülő úthálózatokon valósul meg.
Ennek ellenére az elvárásoknak megfelelően folyamatosan végzünk migrációs
ellenőrzéseket, főként a 3-as számú főút különböző szakaszain, valamint részt veszünk a
PMRFK által szervezett központi akciókban.
Az elmúlt évben kollégáink 114 alkalommal, összesen 346 órában folytattak mélységi
ellenőrzést.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nem rendelkezik sem külső, sem
határszakasszal, így ilyen jellegű rendészeti tevékenységet nem végzünk.

II. A

1.

Gödöllői Rendőrkapitányság

belső

schengeni

által a közbiztonság megszilárdítása érdekében tett
intézkedések.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint akiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága.

A kapitányság illetékességi területén napszakonként 10 - 12 fő gépkocsizó járőr teljesített
szolgálatot, a melléjük beosztott 6-8 fő részképesítéssel rendelkező rendőrrel. 2012
szeptembere óta Gödöllő városában egy gyalogos járőrpár lát el szolgálatot 06.00-22.00 óra
között. A polgárőrök és közterület - felügyelőkkel közös szolgálatellátás rendszeres.
A

Gödöllői Rendőrkapitányság

illetékességi területén történt eseményekre való reagálás a
lehetőségekhez képest rövid időn belül megtörténik, a fiatal állomány egyre több szakmai
tapasztatot szerez ami, lassan de javítja az intézkedések szakmai színvonalát.
A polgárőrségekkel rendszeresen közös szolgálatot szervezve biztosítjuk az eseményekre való
gyors, hatékony reagálást. A rendőrkapitányság ügye1etére/szolgálatirányítójához érkező
bejelentéseket azonnal leellenőrizzük. Az elvárt 30 percen belőli reagálási normaidőt a
bejelentésekjelentős részénél be tudjuk tartani.
2.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Az intézkedési aktivitás mérhető mutatóit - elfogás, előállítás, szabálysértési feljelentés,
bűntető feljelentés, helyszíni bírság - figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a
közrendvédelmi állomány összes, számszerűen kimutatható szankcionált intézkedéseinek
száma vagy meghaladja (elfogás, helyszíni bírság fő/Ft), az előző évit, előállítás kisebb
csökkenés tapasztalható, de még nagyságrendjében az előző évekhez hasonló mértékű,
A szabálysértési - és büntető feljelentések a helyszínbírságolható szabálysértések bővítésével
illetve a közigazgatási bírság alkalmazásával, valamint a büntető törvénykönyv változásával
arányosan csökkent.
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2009-2013 évi szabálysértési feljelentések adatai
10000
o szabs.felj .(RK)

8000

• Aszód

6000

ilii Kistarcsa
lJ

4000

Veresegyház

Iiil Pécel

• Közrend.Oszt.

2000

o Közlek.Oszt.

o
2009

2009
8207
1644
2211
848
1302
2202

szabs.felj.(RK)
Aszód
Kistarcsa
Veresegyház
Pécel
Közrend.Oszt.
Közlek.Oszt.

2011

2010

2012

2010
6922
2027
1078
1417
623
1777

2013

2011
2779
468
446
756
599
510

2012
1213
134
220
264
269
326

2013
805
77
117
117
30
160
304

A szabálysértési feljelentések vizsgálata során látható azon elvárás folyamatos teljesülése
miszerint az intézkedő rendőr a helyszínén szabja ki a szükséges bírságot és csak a szükséges
esetben éljen a szabálysértési feljelentés lehetőségével. Ezt erősítette a 2012. év folyamán
bevezetett törvénymódosítás, mely szerint szinte valamennyi szabálysértés esetén ki lehet
szabni a helyszíni bírságot és a közigazgatási bírságok alkalmazása is ezen tendenciát erősítik.
A helyszíni bírságolás adatai elemzése során is látható a szabálysértési feljelentéseknél már
említett elvárás, mely szerint lehetőleg a bírság kiszabását kell szorgalmazni. A bírságok
összegének jelentős növekedését a tulajdon elleni szabálysértések során kiszabható
bírságösszegek jelentős emelkedése is okozza, mely tendencia 2013. évben is
megmutatkozott.

2009-2013 évi
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feljelentések adatai
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2009-2013. évi kiszabott bírságok összege
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2009-2013. évi bírságolt személyek száma
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Az előállítások adataibóllátható, hogy az évek során jelentősen csökkent az előállítások
száma, mivel az indokolatlan igazolások miatt nem alkalmazunk ilyen kényszerintézkedést.
A közterületi szolgálatnak a jövőben is a bűncselekmények elkövetőinek, valamint a
szükséges mintavételek érdekében történő előállításokra kell koncentrálnia.
2009-2013 évi elfogás adatai
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Az elfogásokat vizsgálva látható, hogy továbbra is Aszód Rendőrőrs és a Közrendvédelmi
Osztály hajtotta végre az elfogások több, mint 60%-át. A többi egységnek a következő
időszakban sokkal intenzívebb munkát kell végeznie, különös tekintettel a körözött
személyek felderítésére és elfogására. Ezen a téren annak ellenére nem értünk el javulást,
hogy havonta körözési akciókat tartottunk. Viszont jelentős eredmény, hogy a tettenérés
termetén kimagasló emelkedés tapasztalható.
A két jellemző kategóriát értékelve:

- bcs. tettenérés miatti elfogás
- körözött személyelfogása

2010. év
183 fő
287 fő

2011. év
187 fő
283 fő
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2012. év
191 fő
238 fő

2013. év
272 fő
205 fő

Mindenképpen köszönettel tartozunk a Készenléti Rendőrség vezetőinek. Minden héten több
alkalommal vezényeltek bevetési csoportokat, kutyás és lovas szolgálatokat a kapitányságunk
területére. Jelenleg az országos rendőrfőkapitány úr által a 6 megyére kiterjesztet KR
megerősítő erők kerültek vezénylésre, a területünkre. Jelenlétük igen hasznos a megelőzési
tevékenységünkben.
2013. évben a Készenléti Rendőrség 96 alkalommal 1867 órában erősítette a térség
közbiztonságát.
3.

A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása.

Az Országos Rendőr - főkapitányság Rendészeti Főigazgatója által kiadott intézkedési terv
alapján felmértük a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő veszélyeztetett
településeket, településrészeket, azokat veszélyességi kategóriákban soroltuk. Illetékességi
területünkön hat olyan települést határoztunk meg, ahol indokoltnak tartottuk a fokozottabb
rendőri jelenlétet. Ezt a besorolást az adatok folyamatos monitoringozását követően szükség
esetén módosítottuk.
Valamennyi érintett településen érezhető volt a megerősítést követően a közbiztonsági helyzet
pozitívelmozdulása, ez elsősorban a lakossági és intézményi visszajelzésekből volt
megállapítható.
4.

A rendezvénybiztosítások.

Gödöllő és környéke idegenforgalmi szempontból jelentős tömegeket vonz, a turista forgalom
egy része azonban csak átutazik. Egész év során jellemző a Hungaroring versenypályán zajló
rendezvényeken a jelentős látogató szám. Kiemelkedő a FORMA 1 Magyar Nagydíj, amelyre
több százezer külföldi állampolgár látogat el.
A Hungaroringen több technikai motorsporthoz köthető versenyt is rendeztek 2013. évben,
melyen úgyszintén hasonlóan nagy nézőszám jelent meg (World Series by Renault verseny,
FIA WTTC verseny, Opel családi nap, Ferrari kupa, Volkswagen találkozó).

Figyelemre méltó a Gödöllői Királyi Kastély látogatottsága is. A domonyvölgyi Lázár
Lovaspark is remek kikapcsolódást biztosít a magyar és a külföldi állampolgárok számára is,
ahol mind jelentősebbek a rendezvények és az azokon résztvevők száma. A már
hagyományosan, Kistarcsán, Veresegyházon megrendezésre kerülő falunapok illetve a
mogyoródi Aquaréna is nagy tömegeket vonzanak,
A turisztikai idényben adódó rendőri feladatok végrehajtására terv készült, amelynek alapj án
a külföldiek által látogatott helyek rendszeres ellenőrzése megtörténik.
Minden település vonatkozásában megrendezésre kerültek olyan kulturális, egyházi,
rendezvények, melyek a település lakosságának jelentős részét illetve nagy számú látogatót
vonzottak. Ezekkel kapcsolatos rendészeti feladatokat valamennyi program esetében a
szervezőkkel együttműködve a résztvevők megelégedettségére hajtottuk végre.
5.

Az esetleges rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott
feladatok.

rendőri

A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén nem alakult ki olyan veszélyhelyzet,
melynek elhárításában a rendőrségnek feladata lett volna. Az országban kialakult, lakosságot
veszélyeztető helyzetekben ( a márciusi rendkívüli hóhelyzet, valamint a nyár eleji árvíz )
megerősítő, támogató erőként vett részt a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya.
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6.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.

A Gödöllői Rendőrkapitányság személyzeti struktúrájában 32 körzeti megbízotti státusz áll
rendelkezésre. A körzeti megbízottak kinevezésénél elengedhetetlen a kimagasló hivatástudat,
szakmai rátermettség, önkormányzati támogatottság, lakosság általi elfogadottság. Speciális
szaktanfolyami képzésen vesznek részt a körzeti megbízottak, annak érdekében hogy a
településen élők biztonságérzetét javítani tudják.
Az esetleg fluktuáció miatti megüresedett beosztást a lehető legrövidebb időn belül pótoltuk.
A körzeti megbízottak a rendőrkapitányság bűnügyi és közbiztonsági tevékenységének
szerves részei. Feladatuk a településen történt bűncselekmények nyomozásában aktív
részvétel, adatgyűjtés, szükség esetén információvásárIás, valamint a közterületen elkövetett
jogsértések szankcionálása, társadalmi kapcsolattartás, bűn - és baleset-megelőzési
tevékenység. Kiemelt jelentőséggel bír az "Iskola rendőre" megelőzési programban való
tevékeny részvételük.
6.1 Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ

működése.

ÜgyeletifSzolgálatparancsnoki szolgálat: Az ügyeleti szolgálat feladatát 2013-ban 5 fő
ügyeletes és 5 fő szolgálatirányító parancsnok látta el.
2013. november elejétől "teszt" üzemmódban kezdte meg működését a Tevékenységirányítási
Központ (TIK) amely december elejétől teljes átállással működik. Ezzel egyidőben a
rendőrkapitányságon megszűnt az ügyeletes tiszti beosztás.

7. Az igazgatásrendészeti
kábítószer-rendészet).

tevékenység

(szabálysértési

eljárások,

engedélyezés,

Szabálysértési eljárások száma

Gktatott ügyek száma

1_
I

2009
6097

2010
6200

2011
5546

2012
3141

2013
2683

Engedélyügyi szakterület (fegyver-vagyon)
2013. év végén illetékességi területünkön 1103 természetes személy 3146 fegyverrel, l
jogi személy 53 fegyverrel rendelkezett.
Területünkön 4 lőtér, (Boinoka Bt. Galgamácsa, Szabó Gábor egyéni vállalkozó Verseg,
Galgatáj Vt. Hévizgyörk, Káposztásmegyeri Field Target Lövészklub Mogyoród) valamint
2 fegyverjavító műhely üzemel és 1lövészklub működik.

Jelenleg összesen a fegyverszolgálatnál összesen 2 fő 8 db vadászfegyverét, 2
tároljuk hagyatéki eljárás jogerős befejezésig.

fő

2 db flóbert

tűzfegyverét

Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás

2013. évben 493 igazolványt adtunk ki a személy - és vagyonvédelem, magánnyomozási
tevékenység végzéséhez, valamint 31 esetben állítottunk ki tevékenységi engedélyt.
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8. A

bűn-

és

a. A

baleset-megelőzés

bűnmegelőzési

tevékenység helyzete, folyamatban

lévő

programjai.

Az elmúlt évben a bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársak az időskorúak védelme
érdekében 18 alkalommal tartottak előadást nyugdíjasklubok részére az áldozattá válás
megelőzésére kiemeIt figyelemmel.
2013. 08. Ol-től az időskorúakkal "Önkéntes Kortárs" szerződéseket kötöttünk, melynek
keretén belül 10 kortárs segítővel került megállapodást kötni, akik a rendőrséggel
közvetlenebb kapcsolatban állnak. Segítenek a szóróanyagok, információk, minél szélesebb
körben történő elj uttatásában.
A Gödöllői Rendőrkapitányság 2014.01. Ol-én meghirdetett "Védd magad!" bűnmegelőzesi
program keretén belül az egri Eszterházy Károly Főiskola Comenius Tanítóképzői- és
Óvodapedagógiai Karával felvettük a kapcsolatot a Gödöllői Rendőrkapitányság Ovi-zsaru
programjának elkészítése miatt. A program előkészítése megkezdődött.
Az alap- és középfokú oktatási intézményeknek meghirdetésre került a "Diákcsíny vagy
bűncselekmény" című előadássorozat, melyet eddig 6 alkalommal tartottunk meg. A 2014.
évben tervezzük ezt az előadást minél több intézménybe eljuttatni.
A 2013. évben a Vizsgálati Osztály Bűnmegelőzesi csoportja 69
Rendőrkapitányság illetékességi területén.

előadást

tartott a

Gödöllő

b. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.
Az együttműködés lehetőségeit egyeztető munkaértekezlet keretében több alkalommal
tanácskoztak a szociális -segítő társszervekkel, polgárőrséggel, a Forrás Szociális Segítő és
Gyerrnekjóléti Szolgálat munkatársaival, a gyámügy, mentőszolgálat és a katasztrófavédelem
szakembereivel is.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések jegyzőivel,
gyámhatósági munkatársaival rendszeres a kapcsolat. A közös intézkedések döntés
előkészítésében kölcsönösen részt vesznek az érintett munkatársak.

c. A családon belüli

erőszak helyzete,

áldozatvédelem.

2013-ban a Gödöllő Rendőrkapitányság illetékességi területén ideiglenes megelőző
távoltartásra intézkedés megtételére nem volt szükség, azonban a folyamatban lévő büntető
eljárások során több alkalommal küldtünk értesítést a megelőző távoltartás jogintézmény
indokoltságának vizsgálatára.
A kiemelt kockázati csoportok közül illetékességi területünkön a gyermekkorúak és az
időskorúak váltak leggyakrabban áldozattá, ezért kiemelt figyelmet fordítunk az egyedül vagy
otthonban élő idős, fogyatékos emberek tájékoztatására, felvilágosítására
Áldozatvédelmi igazolást hatóságunk a 2013. évben 266 esetben állított ki.
d. A kábítószer prevenció helyzete.
2013. év során 39 alkalommal tartottunk kábítószer megelőzés témakörben alap - és
középfokú oktatási intézményben előadást, melyen közel 2000 fő diák vett részt.
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Általános tapasztalat az előadók részéről, hogy a térség kábítószer fogyasztás elterjedése terén
nem veszélyeztetett, azonnali beavatkozás, intézkedés nem indokolt.
A fentieket a folyamatban lévő eljárások is alátámasztják.
e. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi)
bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.

Az elmúlt évben is rendszeresen tartottunk
iskolákban, településeken, egyéb helyeken.

baleset-megelőzési

baleset-megelőzési

témájú rendezvényt

A PMRFK Baleset-rnegelőzési Bizottság által biztosított prevenciós anyagok kiosztásával,
plakátok kihelyezésével, a helyi média folyamatos tájékoztatásával felhívtuk a közlekedők
figyelrnét az aktuális baleseti kockázatokra, megelőzési lehetőségekre.
A "Látni és Látszani" kampány keretein belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a
a forgalomban részt vevő járművek műszaki átvizsgálásra
kerültek és baleset-megelőzési promóciós szóróanyagok kerültek kiosztásra. a Pest Megyei
Közlekedési Felügyelőséggel közösen közlekedésbiztonsági napot tartottunk, ahol ajárművek
ingyenes műszaki átvizsgálását végezték el a Gödöllői műszaki vizsgaállomáson.

polgárőrség együttműködésével

A Városi

Baleset-megelőzési Bizottság

2 alkalommal ülésezett.

f. Az Iskola Rendőre Program értékelése.
A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén 49 általános és középiskolában fut az
"Iskola rendőre" program, melyet 27 hivatásos rendőr hajt végre.

g.

Bűnmegelőzési

tanácsadók tevékenysége.

Az Iskolai Bűnrnegelőzési Tanácsadói tevékenységet a Gödöllői Rendőrkapitányságon egy fő
végez. Jelenleg két gödöllői középfokú oktatási intézményben folyik ilyen jellegű megelőzési
tevékenység. Három esetben konkrét jelzés érkezett bűncselekmény elkövetése, vagy sértetté
válás tárgyában.
A program eddig csak pozitív visszajelzéseket kapott a szülőktől és a tantestületektől
egyaránt. Ennek hatására több intézmény jelezte csatlakozási szándékát. A program
bővítésének lehetőségéről jelenleg is folynak az egyeztetések.

h.

Megelőző

vagyonvédelem:

A Gödöllői Rendőrkapitányság saját kezdeményezésű programjaival igyekszik a vagyon
elleni bűncselekményeket megelőzni, visszaszorítani.
Az "Óvjuk, védelmezzük értékeinket!" szórólapok a betöréses lopások, és egyéb vagyon
elleni bűncselekmények sértettjei számára folyamatosan terjesztésre kerültek.
A helyi médiatartalom - szolgáltatókkal évek óta együttműködvejelennek meg megelőzéssel
kapcsolatos felhívások, tájékoztató anyagok.
Elsősorban a kapitányság illetékességi területén történt bűncselekményekkel kapcsolatban
hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le az esettel
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kapcsolatban. Az ún. sorozat bűncselekmények (lakásbetörések, szezonális bűncselekmények)
alkalmával is tájékoztatást adunk és felhívást teszünk közzé az eredményes felderítő munka
érdekében.

9.

Együttműködés

A Gödöllő Rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatokkal, a
járási hivatalok munkatársaival, a helyi bíróság és ügyészség dolgozóival, valamint a
társhatóságokkal.
A hatékony működés elengedhetetlen feltétele az aktuálisan felmerülő problémákra minél
gyorsabb reagálás, megoldás megtalálása. E cél elérése érdekében rendszeres a kapcsolattartás
az országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel, a kisebbségi önkormányzatok
vezetőivel, valamint az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel.
Rendszeresen tartunk Járasi Közbiztonsági Egyeztető Fórumokat, valamint közbiztonsági
munkaértekezleteket.
Legfontosabb stratégiai partnereink a települési polgárőrszervezetek, akikkel 2ü13-ban 694
esetben, l Ü 837 órában láttunk el közös szolgálatot. A rendőrkapitányság illetékességi
területén tartott körözési, fa- és terménylopás megelőzési, illetve közlekedésrendészeti akciók
során a részvételük elengedhetetlen volt.
Az erdészek, hivatásos vadászok, mezőőrök, közterület -felügyelők, városőrök
részvételével rendszeresen tartottunk különböző ellenőrzéseket, akciókat.
A korábban már látókörünkbe került településrészeken visszatérően szerveztünk közös
ellenőrzést az áram, gázszolgáltató cégekkel, melynek elsősorban az illegális szolgáltatás
használat felderítése és megszüntetése volt a cél, de az ellenőrzés keretében vizsgáltuk a
közveszély okozás megvalósulásának lehetőségét. Ilyen akciókat a rendőrkapitányság minden
alegységéhez tartozó településeken végeztünk.
Alkalomszerűen szerveztünk piacokon, engedéllyel működő színesfém - felvásárló helyeken
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködvetevékenység ellenőrzéseket.
A rendőrkapitányságunkkal szomszédos - a BRFK, Nógrád megye, valamint Heves megye érintett rendőrkapitányságaival, havi rendszerességgel tartottunk közbiztonsági - közlekedési
ellenőrzéseket, melyek túlnyomó részt eredményesek voltak.
Továbbra is elkötelezetten törekszünk arra, hogy a társadalom civil szervezeteivel,
társhatóságokkal olyan együttműködést alakítsunk ki, illetve a meglévőket szélesítsük,
amelyek az állampolgárok biztonságérzetét, értékeik védelmét hatékonyabban tudja
garantálni.

Az önkormányzatok, rajtuk keresztül a lakosság által nyújtott támogatás nem csak az erkölcsi
elismerésben mutatkozik meg, hanem több település lehetőségeihez mérten anyagi támogatást
is biztosít a mindennapi munkavégzéshez.
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KIMUTATÁS
A 2013. DECEMBER 31-IG KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
( Az önkormányzatok által szolgáltatott adatok alapján. )

Aszód Város Önkormányzata:

nem volt támogatás

Bag Község Önkormányzata:

nem volt támogatás

Csömör Község Önkormányzata:
- 5 darab fegyverkazetta vásárlása

32.893 Ft

Dány Nagyközség Önkormányzata:
- javítás, karbantartás

211.000 Ft

Domony Község Önkormányzata:
- festés, felújítás

130.000 Ft

Erdőkertes Város Önkormányzata:

1.291.085 Ft

Galgahévíz Község Önkormányzata:
- szolgálati lakás biztosítása
Galgamácsa Község Önkormányzata:
- épület felújítás, átadás

2.608.015 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata:

1.888.021 Ft
- irodaszerek, fényképezőgép, diktafon, GPS, bútorok, másológép, karórák, mobilkészülékek,
telefonkártyák, ajándékcsomagok vásárlása
Hévízgyörk Község Önkormányzata:

nem volt támogatás

Iklad Község Önkormányzata:
- MOL üzemanyag kártya

300.000 Ft

Isaszeg Község Önkormányzata:

3.851.491 Ft

Kartal Község Önkormányzata:

nem volt támogatás

Kerepes Város Önkormányzata:
- szonda, világítótest vásárlása

200.000 Ft

Kistarcsa Város Önkormányzata:
- tárgyi eszközök vásárlása

500.000 Ft

Mogyoród Község Önkormányzata:
762.847 Ft
- körzeti megbízott részére bérleti díj, telefonköltség és MOL üzemanyag fizetése
1.937.893 Ft

Nagytarcsa Község Önkormányzata:
- fegyverszekrény, gépjármű vásárlása
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Pécel Város Önkormányzata:
épületkarbantartás

140.000.- Ft.

Szada Község Önkormányzata:
-ingatlan bérlet fizetése, MMS-781 frsz-ú

1.428.984 Ft
KGFB díjának fizetése

gépjárműéves

Tura Város Önkormányzata:
2.638.236 Ft
-üzemanyag költség, irodaszer, tárgyi eszközök vásárlása, telefon-, internet-, gázdíj-, villany-,
vízdíj-, szemétszállítási díj-, biztosítási díjak fizetése
Valkó Nagyközség Önkormányzata:
- gépjármű üzemanyag, karbantartás, javítás
- Közbiztonságért Alapítvány
- egyéb támogatás

323.396 Ft

Vácegres Közsgég Önkormányzata:
1.032.509 Ft
- gépjármű javítás, vizsgáztatás, üzemanyag költségének fizetése, KGFB fizetése,
Váckisújfalu Község Önkormányzata:
302.400 Ft
- körzeti megbízott számára bérleti díjkedvezmény biztosítása, építőanyag kifizetése
Vácszentlászló Község Önkörmányzata:

nem volt támogatás

Veresegyház Város Önkormányzata:
- működési támogatás, gépjármű vásárlás

2.750.000 Ft

Verseg Község Önkormányzata:

nem volt támogatás

Zsámbok Község Önkormányzata:
200.000 Ft
- KMB iroda kialakítása, internet-, telefon bevezetése, ezek költségeinek fizetése

" Legek" , melyek a

Gödöllői Rendőrkapitányság

illetékességi területén

történtek 2013- ban.
A legtöbb sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény:
Egy komlói férfi szabálysértési értékre követett el üzletszerűen csalás vétségét. Hirdetést
jelentetett meg az interneten otthoni munkavégzésre keresett j óhiszemű jelentkezőket.
A jelentkezés feltétele 850 vagy 1800 Ft átutalás, vagy befizetés volt a szervezés költségeire.
A nyomozás 2013. június hónapban vádemelési javaslattal fejeződött be, mivel a
munkavégzés természetesen nem valósult meg. Az eljárás során a férfi összesen 438 sértett
sérelmére elkövetett csalással került meggyanúsításra.
A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés:
2013. június 20-án 17 óra 35 perckor egy 58 éves kerepesi férfi az általa vezetett Suzuki
típusú személygépkocsival közlekedett Kerepes lakott területén belül a József Attila utcában
Mogyoród irányából Kerepes irányába. Közlekedése során a József Attila u. 29 szám előtti
útszakaszon a menetiránya szerinti jobb oldalon lehaladt az úttestről és az útpadkán lévő
villanyoszlopnak ütközött. A baleset során személyi sérülés nem keletkezett. Az

24

orvosszakértő véleménye alapján a férfi cselekménye
súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

időpontjában

3,29-3,50 gil ezrelékes

Legmagasabb kiszabott büntetés ittas járművezetés vétség miatt:
Közúti jármű ittas vezetése vétségének megalapozott gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon
2013. 02. 12-én a gépjárművezető hölgyet a bíróság 520 OOO Ft pénzbírságra valamit 1 év
járművezetéstől való eltiltásra büntette.
A legjelentősebb sebességtúllépés:
2013. május 20-án 19,37 órakor Gödöllő lakott területén belül, a Szabadság út 65. sz. előtti
útszakaszon Aszód irányából Budapest irányába egy gépkocsivezető BMW típusú
személygépkocsijával a megengedett 50 kmIh sebességet túllépve 131 km/h-val közlekedett.
A "leglúzerebb" elkövető:
A Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó egyik településen egy fiatalember egy ismerősének
lakásába engedély nélkül behatolt, és onnan többek közt ékszereket is eltulajdonított. Mivel az
ékszerek tetszettek a férfinek azokat viselve készített magáról fotókat, melyeket egy népszerű
internetes oldalon az adatlapján közzétett, Mivel a sértett fél is megkapta a megosztott képet
azonnal felismerte saját ékszereit és értesítette a rendőrséget.
A legtrükkösebb körözött:
Egy községben lakó férfi a lakásának egyik szobájának az oldal falához mindkét oldalra egy egy ruhás szekrényt állított. Mindkét szekrény hátoldalát kivágta, így amikor a rendőrség a
lakásán megjelent a szekrényben bújt el. Egyszer az egyikben, majd átmászott a másikba.
A "legmegdöbbentőbb" küldés:
2013.12.05-én a Veresegyházi Rendőrőrs járőrszolgálatát értesítette egy férfi, hogy az általa
nevelt hízó kiszabadult a karámból, kéri keressék meg - az erdő felé ment.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Az értékelés alapján megállapítható, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság állománya a 2013as évre kitűzött céljainak jelentős részét teljesíteni tudta.
A korábbiakban érkezett jelentős számú fiatal kolléga nem minden szakterületen tudta
teljesíteni az elvárható szintet. Közülük többen leszereltek vagy a kevésbé leterhelt rendőri
egységekhez távoztak.
Az elmúlt évre kitűzött céljaink közül komoly eredményeket értünk el az elkövetett
bűncselekmények számának csökkentésében, azon belül is leginkább a vagyon elleni
jogsértések terén.
Komoly előrelépés történt az eljárások bíróság elé állítással történő befejezésének számában.
Csak részben sikerült javítani a közterületi szolgálatot ellátók kiegyensúlyozott intézkedési
hajlandóságát.
A folyamatos és színvonalas oktatások, parancsnoki ellenőrzések ellenére nem javult az
állampolgárok irányában a rendőrök intézkedések során tanúsított magatartása és
megnyilvánulása.
A rendőrkapitányság épületeinek festése, karbantartása jelentős mértékben megtörtént. A
villamoshálózat felújítása továbbra is célkitűzésünk.
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l. A 2014. évi országgyűlési képviselő választással. az Európai Parlament tagjainak
választásával, a helyi önkormányzati képviselök és polgármesterek, illetve a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos helyi rendőri feladato k ellátása, a
választások zavartalan lebonyolításának elősegítése.
2. A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a
kistelepülések és [l külterülctck rendjére. valamint az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsertések elleni eredményes fellépésre.
3. A személyi sérüléssel járó közúti közlekcdési balesetek számának csökkentése balesetés rendőri tevékenység biztosításával.

megelőzés

4. Az ESR 112 Projekt megvalósításával a kialakított új struktúra szolgálatirányító parancsnoki rendszer - eredményes és hatékony működése.
5. Törvényesség, eredményesség, hatékonyság a
6. Magas szintü jogszolgáltatás a
állampolgárbarát modell érvényesítése.

bűncselekmények elkövetőivel

rendőrséghez

forduló

különösen a
szemben.

állampolgárokkal szemben,

GÖnÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
SZAKTERÜLETI CÉLKITŰZÉSEI

•

•
•
•
•
•

•

"A lakosság szubjektív biztonságérzetét - a település, illetve kistérségi szinten
mutatkozó igényekre figyelemmel - leginkább javító, a prevenciót előtérbe
helyező rendőri intézkedések végrehajtása érdekében" meghatározott feladatokat
az állampolgárok által elvárt szinten teljesíteni.
ittas vezetők kiszűrése érdekében fokozott közterületi ellenőrzések végrehajtása
sebességmérő eszközök folyamatos kihasználtságának biztosítása
a körzeti megbízottak bűnügyi érzékenységének és lakossági kapcsolattartásának
fokozása
valamennyi szakterületen a bíróság elé állítás jogintézményének további fokozott
alkalmazása
a bűnügyi szakterület eredményességének javítása, a titkos információgyűjtéssel
kapcsolatos feladatok fokozása, büncselekmények számának visszaszorítása
bűnmegelőzési területen új, a lakosság elvárásaihoz al,~?1!1lazkodó programok indítása
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Gödöllő, 2014. február 15.
Tisztelettel:
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
H-2100 Gödöllő, Szabadság út 28. ~: 2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
Tel: (36-28) 528-700 Fax: (36-28) 528-70 l
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu

503/0976(3)-900[3)

e

Szám: SOO-1/2013/GÖDÁLT
Jóváhagyom:
Branyiczky Márk tűzoltó ezredes

megyei igazgató

"Magyarország szolgálatában a biztonságért!"
Gödöllő

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság

2013_ évi beszáII1üI6 jeIe:nt:ése

Felterjesztem:
Fábián István tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

Gödöllő,

2014. január 03.

Kitűzött

feladatok végrehajtása

A 2013. évre tervezett fő feladatok összességében teljesültek. A hatályba lépett új jogszabályokat,
azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban
foglaltakat a képzések alkalmával valamint munkája során alkalmazta. A képzések a BM OKF, a
PMKI iránymutatásával, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével kerültek megtartásra. A
megrendezésre kerülő szakmai és sport versenyeken az állomány aktívan részt vett. Az állomány
számára szervezett gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásakor figyelembe vettük a területünkön
található veszélyes, ipari létesítményeket, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk a területünkön található TMMT-re kötelezett létesítmények felkutatására. 2013. évben az integrált katasztrófavédelmi elvárásoknak megfelelően bekapcsolódtunk a hatósági munkákba. Ez az állomány részéről első
sorban a rendezvények helyszíni bejárását, tűzoltó vízforrások ellenőrzését, a parancsnok-helyettes
és KVMB-s kollégák részéről pedig ADR, RID, supervisori valamint telephelyellenőrzésekenvaló
részvételt jelentett.

Vezetés, irányítás

A HTP működési területe 2013. évben jelentős változáson ment át. Ez elsősorban Aszód őrs és a
Nógrád megyei berceli őrs átadásából kifolyólag következett be. Ennek következtében működési
területünk 27 településre terjed ki, amely az aszódi és gödöllői járások területére esik.
Az aszódi katasztrófavédelmi őrs 2013. július l-jén kezdte meg működését, szolgálva a mű
ködési területéhez tartozó 18 település lakosságának biztonságát. Ez a berceli őrs megalakulását
követően l4-re csökkent. (A települések listája az 1. sz. mellékletben található.) Az őrs ünnepélyes
átadására 2013. július 3-án került sor.
Az épület a Malomköz 15. szám alatt található, ahol a készenléti szolgálatot egy fél raj (4 fő)
, l fő szerparancsnok, 1 fő gépkocsivezető és 2 fő beosztott látja el. Napközben, hivatali munkarendben az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott tartózkodik még az őrsön. Működése
során a társszervekkel, valamint a helyi Polgármesteri Hivatallal a kapcsolatfelvétel megtörtént és
folyamatos, ezeket több káreset, illetve rendezvénybiztosítás is igazol (pl. Aszód Fesztivál).
Technikai felszereltségüket tekintve semmiben nem marad el a kirendeltségen található szerek felszereltségétől. A tűzoltás- és műszaki mentés technikai hátterét egy Renault Saurus FS 38/3,8 típusú
gépjármű fecskendő biztosítja, amelyen 4000 liter víz, 400 liter habképző anyag, egy Endres típusú
aggregátor, egy Holmatro típusú feszítő-vágó berendezés, valamint a további tűzoltáshoz és műsza
ki mentéshez szükséges eszközök vannak felmálházva. Esetleges vízeltávolításra az őrsön egy Honda típusú zagyszivattyú is található.
Az őrs létjogosultságát a statisztikai adatok alátámasztják. Működése óta számos káreset bizonyítja szükségességét (pl.: a hévízgyörki IV/K tűzeset). 2013. november 27-ig 63 tűzeset, 20 mű
szaki mentés, 4 téves jelzés és 1 kiérkezés előtt felszámolt jelzés igényelt beavatkozást. Az őrs mű
ködése során l fő elhunyt személynél kellet beavatkozni.
Az épületet az önkormányzat biztosította, az átalakítási munkálatokat pedig a BM OKF finanszírozásában sikerült megvalósítani. Elmondható, hogy az aszódi járás szinte teljes területének tűzvé
delmét ezzel az őrssel hatékonyabbá tudtuk tenni.
Ennek következményeként kijelenthető, hogy Gödöllő és környéke biztonsága is nőtt, hiszen az
itteni erőknek kevesebbszer kell Aszód irányába vonulniuk. A statisztikai adatokból az is kitűnik,
hogy az általunk megkezdett prevenciós munkának kezd beérni a gyümölcse. Vonulásaink száma az
eddigi adatok alapján közel felére esett vissza. Ennek ellenére nem jelenthetjük ki, hogy kevesebb
lett a munkánk. Állományunk folyamatosan végzi a települések tüzivíz hálózatának, tűzcsapjainak
felmérését. Az integrált katasztrófavédelmi elvárásoknak megfelelően bekapcsolódtunk a hatósági
munkába. Pl.: ADR és más, különböző ellenőrzések, rendezvények helyszíni bejárásai.
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Mindezen feladatok mellett nem feledkezhetünk meg az országot sújtó 2013 -as rendkívüli esemékatasztrófákról sem. A kirendeltség állománya aktívan kivette részét a márciusi hó helyzet
miatt kialakult káresemények felszámolásában és természetesen az évszázad árvizeként emlegetett
dunai árvízi védekezési munkálatokban is. Elmondható, hogy rnűködési területünkön kívül, több
település számos lakójának sikerült segítséget nyújtanunk. Ez bizony nem kis szervezési és koordinációs feladatot jelentett a kirendeltségnek. Hogy csak néhányat említsek, pl.: bevezetésre került a
24/24 órás rendkívüli munkarend, állományunk napokon keresztül a gátakon segédkezett, illetve a
helyreállítási munkálatokból is aktívan kivette a részét: Sződliget, Göd, Nagymaros, Szentendre,
Tahitótfalu és Dunabogdány településeken. A márciusi váratlan havazás alkalmával pedig Fejér
megyében végeztünk mentési munkálatokat.
nyekről,

Mentő tűzvédelem

Tűzesetek, műszaki

mentések alakulása 2013.01.01-től:
Beavatkozást igénylő esemény: 396 db
Tűzeset: 329 db
Műszaki mentés: 218 db
Téves jelzés: 95 db
Kiérkezés előtt felszámolt: 42 db
Utólagos jelzés: 7 db
Szándékosan megtévesztő jelzés: 7 db

2013. évben,
elhunyt és 64
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1 fő elhunyt személyt és 12
sérült mentését végeztük el.
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7

12

Aszód
Bag

22

6

3.

Csomád

4

4

4.

Dány

10

5

2.

fő

f---

5

Domony

8

Erdőkertes

10

8

7.

Galgagyörk

5

1

8.

Galgamácsa

6

3

9.

Galgahévíz

3

O

10.

Gödöllő

85

80

11.

Hévízgyörk

16

4

12.

Iklad

6

O

13.

Isaszeg

21

12

5.

6.
r-----"

_.

--

,--

;----

--
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14.

Kartal

10

O

15.

Kálló

2

1

16.

Kerepes

24

10

17.

Kistarcsa

10

9

18.

Mogyoród

14

18

19.

Őrbottyán

9

9

20.

Szada

7

9

21.

Vácegres

2

O

Váckisújfalu

O

O

23.

Vácszentlászló

4

O

24.

Valkó

9

9

25.

Veresegyház

24

8

26.

Verseg

3

O

27.

Zsámbok

5

3

22.

:

A kiemelkedő tűzesetek közül kettőt emelnék ki. Ez év júliusában Galgagyörkön égett több hektáron lábonálló gabona, itt IlliK riasztási fokozatnak megfelelő létszámú egység avatkozott be. Meg
kell jegyeznünk, hogyabeavatkozásnak köszönhetően több tíz hektámyi lábonálló gabonát sikerült
megmentenünk.
A következő hónap sem volt hozzánk kegyes. Augusztus első felében Hévízgyörk határában gyulladt ki a száraz fű, avar, amely átterjedt a közeli erdős területre. Az elrendelt lV/K riasztási fokozatnak megfelelően az aszódi és gödöllői egységeken kívül a megyéből és a fővárosból is érkeztek
segítségnyújtásra egységek. Az oltást nagyban nehezítette az erős szél és a mostoha terepviszonyok,
így emiatt több mint 100 ha-on égett le a terület.
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1. számú melléklet
Gödöllő

HTP

működési

Aszód Őrs:
Aszód
Bag
Domony
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Hévízgyörk
Iklad
Kálló
Kartal
Vácegres
Váckisújfalu
Verseg
Zsámbok

területéhez 27 település tartozik, amelyek a következőek:
Gödöllő HTP:
- Csomád
- Dány
- Erdőkertes
- Gödöllő
- Isaszeg
- Kerepes
- Kistarcsa
- Mogyoród
- Őrbottyán
- Szada
- Vácszentlászló
- Valkó
- Veresegyház
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Katasztrófavédelmi megbízottak feladatai

2013. január 2. napj ától Aszód Katasztrófavédelmi Megbízott feladatait a vizsgált időszakban a
jogszabályi előírásoknak illetve a belső intézkedéseknek, szabályozóknak megfelelően végzi. A
2013. júniusi dunai árvízi védekezésben június 8 - 13. napjáig Dunabogdányban teljesített szolgálatot.
1. Polgári védelmi szakterületen végrehajtott feladatok:

- 3x3 akciótervek végrehajtása oktatási intézményekben
- Ifjúsági verseny lebonyolítása
- Lakossági tájékoztató anyagok megküldése (Oktatási Intézmények)
- (HADAR rendszerben történő folyamatos rögzítés elindult 2013. februártól)
- illetékességi területen a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának folyamatában történő aktív részvétel
Gyakorlatok:

Aszódi Járási Hivatal Aszódi HVB törzsvezetési gyakorlat (2013. március 1.)
Országos Törzsvezetési gyakorlat - téli felkészülés (2013. 11.28-29.
Országos riasztási (2013.02.15.)
2. Iparbiztonsági szakterületen végrehajtott feladatok:

- ADR és RlD

ellenőrzésekbentörténő folyamatos

- "DISASTER" Akció országos

ellenőrzés

részvétel

éjszakai/nappali (2013. május 25.)

Veszélyes üzemek azonosítása
3.

Tűzoltósági!

Hatósági szakterületen végrehajtott feladatok:

Hatósági tevékenység folyamatos támogatása
célellenőrzések, átfogó ellenőrzésekben történő folyamatos aktív részvétel
2013. november második felétől Syrius hatósági anyagok feldolgozása
tűzeseti hatósági bizonyítványok kiadása
lakossági panasz-bejelentések kivizsgálása
Belső

tanfolyamok, értekezletek:

Regionális polgári védelmi értekezlet a FKI szervezésében
Regionális HADAR tapasztalatairól és jelenlegi állapotáról I
Regionális HADAR tapasztalatairól és aktuális helyzetéről II
Pécel KOK alparancsnoki képzés (2013.11.11-13.)
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Polgári védelmi feladatok

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. evi
CXXVIII. törvény (Kat.), valamint a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet
(Kat. Vhr.) alapján 2012. március-április hónapokban végrehajtásra került a HTP illetékességi területéhez tartozó települések katasztrófavédelmi besorolása. Valós kockázatfelmérés és elemzés által
reális katasztrófavédelmi besorolást kaptak a települések, ezáltal a 26 település közül II. katasztrófavédelmi osztályba 5, III. katasztrófavédelmi osztályba 19 település került. Mindez alapját képezi az önkéntes és köteles települési polgári védelmi szervezetek megalakításának, a szükséges és
elégséges védelmi szint kialakításának. A kockázatfelmérés és elemzés eredményei beépítésre kerültek a települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszerébe.
Minden embemek joga van az élethez és a személyi biztonsághoz, a környezetében lévő veszélyek
megismeréséhez, a védekezési szabályok elsajátításához, de egyúttal kötelessége, hogy közremű
ködjön a katasztrófák elhárításában is. Ezt az elvet szem előtt tartva, valamint az önvédelmi képesség fokozása érdekében új alapokra helyeztük és kiszélesítettük a felkészítési tevékenységet, mely
kiterjedt a polgármesterek, jegyzők, közigazgatási vezetők, falugondnokok, a tanulóifjúság, a pedagógusok, valamint a lakosság körére egyaránt.
A HTP

működési területén

2013. évben az alábbi polgári védelmi és lakossági felkészítési tevékenységek kerültek végrehajtásra:
Polgármesterek, jegyzők felkészítése

2012. március 19-én Gödöllőn a Gödöllő Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területéhez tartozó
települések polgármesterei részére a katasztrófavédelem területén bekövetkezett jogszabályi és
szervezeti változásokról szóló tájékoztatás került végrehajtásra.
HVB alakuló ülések: Aszódjárás: 2013. 01. 30., Gödöllő járás: 2013.01. 31.
HVB tagok felkészítése HVB ülés keretében: 2013. március 1.(Aszód járás, Gödöllő járás)
A HVB-k éves munkaterveit és az SzMR-t felterjesztettük.
Törzsvezetési gyakorlatok: a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évre 2 törzsvezetési
gyakorlatot tervezett, az I. félévben Csömör és Veresegyház településeken (május 28. és 29.)
Polgári védelmi szervezetek felkészítése

A Megalakítási tervek elkészítése után a települések is elkészítették a beosztó határozatokat a települési köteles polgári védelmi szervezetek feltöltéséhez. A településeken megkezdtük a polgári védelmi szervezetek felkészítését, amelyet ütemterv alapján végeztünk el.
Október hónap:
1. Iklad- október 12. 8- 14 óráig (50 fő)
2. Veresegyház - október 18. 12- 18 óráig (150
November hónap:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

fő)

Vácszentlászló- november 07. 14-20 óráig (25 fő)
Galgahévíz-november 08.11-17 óráig (25 fő)
Galgamácsa-Vácegres - november 09.09-15 óráig (60 fő)
Bag - november 14. 14-20 óráig (25 fő)
Gödöllő - november 16. 08- 20 óráig (207 fő) kettő turnus
Kistarcsa - november 23.08- 14 óráig (114 fő)
Aszód - november 30.9- 15 óráig (134 fő)
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Ifj úságfelkészítés

2013. évben is folytattuk a 3x3-as akció terv keretében az általános iskolások felkészítését a társzervek bevonásával.
Gödöllő, Hajós Alfréd Általános Iskola felső tagozatos diákok felkészítése: február 12. és 19.
Galgamácsa, Fekete István Általános Iskola, 8 évfolyamának felkészítése: szeptember 25.
Galgahévíz, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 8 évfolyamának felkészítése: november 22.
Ifjúsági verseny: helyi verseny lebonyolítása 9 csapattal történt meg, április 3-án. Az
tek továbbjutottak a megyei döntőbe.

első

helyezet-

Középiskolások felkészítése: ,,lnap a honvédelmért" védelmi nap keretében kb. 900 fő középiskolás
korú diák felkészítése történt meg a társszervek bevonásával, május 31-én., a Gödöllő, Madách Imre Szakközépiskola területén.

Lakosságfelkészítés
A területünk adottságaiból adódóan, a lakosság felé a települések honlapján jelentetjük meg a közérdekű információkat, amelyeket a megyei igazgatóság küld meg a részünkre. (Hőség riadó, rendkívüli téli időjárással kapcsolatos anyagok.)
A Gödöllői Szolgálatban és a települési írott sajtóban cikkek jelentek meg a tevékenységeinkkel
kapcsolatosan, amelyeket mindig megküldünk az igazgatóságra jóváhagyásra és a havi sajtójelentésünkben is lejelentésre kerül.

Supervisori

ellenőrzések

A polgári védelem meghatározó része lett az integrált hatósági megelőző tevékenységnek. A folyamatosan végzett supervisori ellenőrzések alkalmával megtörténtek a kockázati helyszínek beazonosításai. Az ellenőrzések kiterjedtek a települési vízkár-elhárítási tervek meglétére, a belterületi vízelvezető rendszerek, bel- és külterületi fasorok, szabadtéri rendezvények helyszíneinek állapotára,
kritikus útszakaszokra és ezen túlmenően a tűzgyújtási tilalom betartásának ellenőrzésére.
A megfogalmazott javító intézkedések és a végrehajtott visszaellenőrzések hatásai csökkentik a
káresemények bekövetkezésének valószínűségét.
Szakmai tevékenységünk során segítséget jelent azon közbiztonsági referensek munkája, akiknek
vezetője felismerte a referensi munkakör fontosságát és így a kijelölt személyek hatékonyan segítik
a polgármester katasztrófavédelmi feladatainak ellátását.
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Védelmi igazgatás

- Aszódi Járási Hivatal HVB titkári feladatok ellátása 2013.04.0S-ig
- HVB ülések összehívása, jegyzőkönyvek és határozatok készítése
- HVB 2013. évi feladat és ütemtervének elkészítése
- HVB 2013. évi Szervezeti és Működési rendjének elkészítése

Humán
A HTP teljes létszáma az állománytábla szerint 87 fő. Ennek megoszlása: Gödöllő Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon 5 fő hivatali munkarendben, 55 fő készenléti szolgálatban teljesít szolgálatot. Az Aszódi Katasztrófavédelmi Kirendeltség esetében 1 fő hivatali, 17 fő készenléti szolgálatban. 2 rajparancsnoki üres státuszunkat megbízással töltjük be. 1 különleges szerkezelő és 6 gépjárművezető hiánnyal rendelkezünk. Így összességében 9 fő hiányunk van, ami nagymértékben kihat a szabadság és szabadnapok kiadhatóságára is.
2ü13.-ban 4- fő szerzett felsőfokú állami végzettséget. 3 fő végzett a KüK szerparancsnoki képzésén, akiket az Aszódi Őrsön neveztünk ki szerparancsnokoknak.
A HTP állománya az alábbi elismerésekben részesült:
20 éves alkalmazási jogviszony után
15 éves alkalmazási j ogviszony után
10 éves alkalmazási j ogviszony után
Jubileumi jutalomban 25 év után
Jubileumi jutalomban 30 év után
Soron kívüli előléptetésben
Egy fizetési fokozattal történő előresorolás
Fizetési fokozatban várakozási idő csökkentése
Szolgálati jel 10 év után
Szolgálati jel 20 év után

2 fő
4 fő
3 fő
2 fő
1 fő
4 fő
3 fő
3 fő
3 fő
2 fő

Fegyelmi helyzet
2013.-ban egy Méltatlansági eljárás indult ittas vezetés vétsége miatt, jelenleg az eljárás még nem
zárult le.
Szociális tevékenység
Az állományból 4
segélyben.

fő

részesült szociális segélyben, II

fő

beiskolázási segélyben és 4-

fő

születési
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Alkalmassági vizsgálat
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X.
30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendőrorvosa végezte 2013. január 14 és 2013.
február l5.-e között. Az éves egészségügyi, pszichikai vizsgálatokon és a fizikai felmérőn a kötelezettek közül mindenki részt vett és alkalmas minősítést kapott 1 fő kivételével, aki jelenleg alkalmatlan minősítést kapott az r. fokú FÜV bizottság által. Szolgálati viszonyának felmentéssel történő
megszűntetése folyamatban van.

Oktatás, képzés
A képzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve, gyakorlatterve,
valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjárművezetők továbbképzési terve
alkották.
Elsődleges cél az volt, hogy az éves képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket,
veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen
a legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként
foglalkozzon a központi, ilIetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.
A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek
szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai állóképesség
megszerzése.
A 2013 évre betervezett helyismereti foglalkozásokat és szituációs begyakorló gyakorlatokat
minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti
szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb
és hatékonyabb munkavégzést.
A terveknek megfelelően 12 létesítményben tartottunk helyismereti, 4 létesítményben szituációs
begyakorló és 2 létesítményben parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk. A parancsnoki gyakorlatok egyike az előírásoknak megfelelően 1 éjszakai volt. A gyakorlatokat az állomány jó szinten
hajtotta végre gyakorlat megismétlésére egy esetben sem volt szükség. A félévek végén annak lezárásaként 1-1 félévzáró felmérést hajtottunk végre csoportonként. Az elméleti foglalkozásokon és
szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteiket megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során.
A képzési tematikábanjelentős szerepet kap a beavatkozói állomány a téli időjárásra, az árvízre és a
szárazfű- erdő- vegetációtüzekre való felkészülés. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott
elősegíteni a továbbképzési tervben szereplőkötelező sport-foglalkozás, valamint a megyei és
országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.
Az éves képzés színvonala és minősége megfelelt a szakmai elvárásoknak.
Az állomány a szervezett továbbképzéseken részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra az igényeknek
megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat.

Az időszakos orvosi felülvizsgálatot követően az állomány fizikai állapotfelmérése megtörtént. Az
OKF pszichológiai csoportjánál az igényeknek megfelelően folyamatosan vizsgáztak a gépjárműve
zető kollégák.
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Gépjármű

ellátottság

A rendelkezésre álló gépjármű állománnyal a HTP a működési területén ellátta mindennapi feladatait. Gondot jelentett a gépjárművek karbantartása, javíttatása, mivel ezeket a szaktevékenységeket
központi meghatározás alapján csak a BM OKF tulajdonában lévő HEROS javítóműhelyekben lehet elvégeztetni. A HIP-hez legközelebb Budapesten üzemel HEROS javítóműhely, a kapacitása
kicsi, így a gépjárművek karbantartása és javítása olykor több hetet is igénybe vett.
A HTP

gépjármű

állománya:
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Rosenbauer TLF 2000
Reanult Saurus
Reanult Kerax Aquarius X
f-MazdaB2500
Magirus Deutz-M
Ford Ranger
Skoda Fabia
Suzuki Swift
Reanult Megane
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GVY - 052
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A GNX - 132 frsz.-ú Mercedes TLF 2000 típus ú gépjárműfecskendőnk, 2013.ü8.10-e óta Nagykáta
HTP-n teljesít szolgálatot.
2üB.lü.30-án az OKF Műszaki Főosztálya tartott nálunk a műszaki szakterületen ellenőrzést, amelyen szóbeli dicséretet kapott tevékenységünk.
Az Aszódi Katasztrófavédelmi Őrsre akkumulátortöltő megrendelése, beszerzése, mivel astarter
rendszert nem engedélyezték.
A HTP-n lévő kisgépek karbantartása, felülvizsgálata tervezett és folyamatos volt. A szükséges dokumentációk vezetése (menetlevelek, gépkönyvek stb.) folyamatos, ellenőrzött. A technikai felszerelések, gépek beszerzése, korszerűsítése folyamatosan történt központi beszerzés alapján. A szerek,
felszerelések ellenőrzését az előírt ütemterv szerint végezte az állomány.
Tűzj elzés,

hírösszeköttetés

2ü12-ben akáresetek jelzésének fogadása megváltozott. A jelzések a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási központjába futottak be és a központ az úgynevezett PAJZS
rendszeren keresztül riasztotta a HTP egységeit.
20B-ban a híradó felújítását végezték el az Omikron szakemberei. A HTP-re több cég tűzjelzése is
befut, pl. Teva, különböző bankok, bevásárló központok.
A 20B-as évben is az Egységes Digitális Rendszert (továbbiakban: EDR) használjuk. A HTP-n 26
db kézi rádió, 11 db mobil rádió, és 2 db stabil rádióállomás található.
Tűzoltó

laktanya

A HTP több épülete felújításra szorul (szertárak, vizesblokkok, mászóház, hálók). A szoros központi költségvetés 2013-ben nem tette lehetővé, hogy az épület helyiségeit az előző évekhez hasonlóan
fokozatosan újítsuk fel, közmunka keretében itt tartózkodó festő végzi a helyiségek festését.
II

2013 évben nem került sor más felújításra a HTP-n. Az épület állag megóvása érdekében a rendszeres munkavédelmi szemlék során feltárt hiányosságok a legrövidebb időn belül felszámolásra
kerültek. Több alkalommal is elvégzett szakértői felmérés szerint alaktanya szigetelése, nyílászáróinak cseréje, illetve a fűtésrendszer korszerűsítése vált szükségessé.
Propagandamunka

Több éves hagyományt folytatva 2013-ban is több óvodás korú és általános iskola alsó tagozatos
gyermek látogatta meg laktanyánkat szervezett keretek között, ahol megismerhették a tűzoltók mindennapi életét, gépjárműveiket, felszereléseiket és működésüket. A látogatásuk után több intézményből is kaptunk visszajelzéseket, a gyerekek a tűzoltóságon szerzett élményeikről sok-sok rajzot
készítettek, amelyeket visszajuttattak hozzánk. Ezeket a rajzokat mi minden esetben kiraktuk a fali
újságra. Munkánkról, tevékenységünkről a megyei szóvivő útján tájékoztatjuk a lakosságot.
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

A HTP működési területén egy, az Isaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik, amely III-as kategóriájú, így csak hagyományőrző tevékenységet folytat.
Együttműködés

Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen az együttműködés a társszervekkel és a különböző szolgáltató szervezetekkel. (Vízmű Kft, a TIGÁZ ZRT., ELMŰ). Rendszeres kapcsolatot tartottunk a
rendőrség és a mentők vezetőivel, kollégáival.
Sportesemények

Az állomány tagjai a megrendezésre kerülő sportrendezvényeken, mind egyéniben, mind csapatban
képviselték szervezetünket. Csapatban évek óta kiemelkedő teljesítmény nyújt a HTP kispályás
labdarugó csapata. Ezen kívül a állomány tagjai csapatban indultak még az Országos Lépcsőfutó
Bajnokságon. Egyéniben két kollégánk képviseli a HTP-t, az egyikőjük rendszeresen vesz részt
fekve nyomó versenyeken, kiváló eredményekkel. A másik kollégánk rendszeresen vesz részt a
megrendezésre kerülő Kl küzdősport versenyeken, ahol legutóbb súlycsoportjában első helyezést
ért el. Ennek köszönhetően a következő év elején egy hónapot tölt Thaiföldön edzőtáborban.
Értékelés

A 2013 évi munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során törekedtünk a társszervekkel, más szervezetekkel,
önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel a jó együttműkö
désre.
J ó eredményekkel szerepeltünk a különböző sport versenyeken. A működési területünkön található
önkormányzatokkal, önkéntes tűzoltó egyesülettel, létesítményi tűzoltóságokkal jó kapcsolatot tartunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.
A személyi állomány odaadó munkájára, támogatására továbbra is szükségünk lesz a következő
évben és években is.
Az elvégzett munkát az egész személyi állománynak megköszönöml A
pedig, kitartást és jó egészséget kívánok minden kollégám számára!

következő

évi munkánkhoz

Pintér Mihály tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (III.05.)számú rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 2014. évi költségvetését - figyelemmel a Magyarország 2014. évi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra - a következőkben határozza meg:

J. rész
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított
költségvetési szervekre (intézményekre).
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak
szerint:
a) Valkó Nagyközség Önkormányzat,
b) Polgármesteri Hivatala,
c) Napköziotthonos Óvoda Valkó
(3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.

II. rész

A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék előirányzata

2. §
(1) Valkó Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 235.710.000,- Ftban állapítja meg.
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 235.710.000,- Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemeit e/őirányzatonként részletezését az
önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a.
számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2/b. számú
melléklet tartalmazza.

(4) A polgármesteri hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(5) A napköziotthonos óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet
tartalmazza.
(6) Az önkormányzat
tartalmazza.

engedélyezett

létszám-kimutatását

az

5.

számú

melléklet

3. §
(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10.636.000,- Ft.

III. rész
A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. §
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási
évközben megváltoztathatóak.

előirányzata;

5. §
(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik - a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével- a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül:
a) az előző évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzódó kötelezettségvállalással
terhelt kifizetések - jóváhagyása,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás előirányzata átcsoportosítható,
ha a gazdálkodó szervek között feladataiban jelentős változás áll be,
c) jóváhagyott működési, felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök
közötti előirányzat átcsoportosítása,
d) az előző évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem
terhelt részének felosztása, azok előirányzat módosítása.
(2) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat-módosításról a
polgármester a képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen köteles
tájékoztatni.
(3) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet
függvényében lehetséges.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az
önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, annak felhasználásáról a képviselő
testület dönt.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. §
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek
költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell
összeállítani.

7. §
(1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a
polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a
pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervei - óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi
szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel,
kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem
bocsáthatna k ki és nem fogadhatnak el.

Egyéb előírások

8. §
(1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet
értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi
műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester
hatáskörébe utalja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési
felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

többlet

(4) A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdése és
254. §-ára tekintettel.

9. §
Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési
követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak
az irányadók.

Záró rendelkezések

10.§
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. évi
költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.
Valkó, 2014. március 05.

A rendelet kihirdetve: 2014. március 06.

1. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje
a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához
Cím
száma
1

Cím neve
Önkormányzat

Alcím

Alcím neve
száma
1 Állami kötött támogatások és átengedett adók
2 Szennyvíz gyűjtése
3 Települési hulladék kez.
4 Utak, hidak kezelése
5 Nem lakóingatlan bérbeadás
6 Zöldterület kezelés
7 Országgyűlési választás
8 Helyi önkormányzati választás
9 Europaparlamenti választás
10 Vízügy ter. Igazgat.

2

Polgármesteri
Hivatal

3

Napköziotthonos
Óvoda

- ,

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Közvilágítás
Város és községgazdálkodás
Háziorvosi szolgálat
Család és nővédelem
Átmeneti szoc. Segély
Temetési segély
Köztemetés
Egyéb közfoglalkoztatás
Téli közfoglalkoztatás
Kulturális tevékenység
Sport feladatok
Önkorm.igazgat.tevék.
Aktívkorúak
Lakásfenntartási
Rendszeres Gyermekvédelmi
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás
Munkahelyi étkezés
Óvodai nevelés
Óvodai étkezés
Iskolai étkezés

2/a melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetése

Kiadások
eFt
Szakfeladat
370000
381103
522001
680002
813000
841114
841115
841117
841226
841402

Szennyvíz qyűjtése
Települési hulladék kezelés
Utak hidak kezelése
Nem lakóingatlan bérbeadás
Zöldterület kezelés
Orszácqvüfésl választás
Helyi önkormányzati választás
Európaparlamenti Választás
Vízügy ter. Igazgatás
Közvilágítás

841403

Város és közséqgazdálkodás
-

ebből:

Személyi
juttatás

Dologi kiadás

Járulék

Ellátottak
juttatásai

Valkó, 2014. február 05.

Tartalékok

Felhalmozási
kiadások
1 200

11 544
826
3934
1 623
90
90
90
100
3146
124587

4851

24755

13510

122553

saját intézm.műk.támog.

Háziorvosi szolgálat
862101
869041
Család és nővédelem
Atmeneti szoc. Seqélv
882122
Temetési seqély
882123
Köztemetés
882203
Bérp.jutt. hosszú idejű közfoql.
890442
890444
Téli közfoglalkoztatás
910501
Kulturális tevékenyséq
931903
Sportfeladatok
Intézmény összesen:

Támogatások,
átadott
pénzeszközök
4349

145
1 890

510

489
4285
450
260

469
21 818
1 320

63
2945
356

600
900
215

25496

3875

28398

600

4995

3700
132881

24755

15310

Összesen

4349
12744
826
3934
1 623
90
90
90
100
3146
167703
122553
145
2889
4285
450
260
1 132
26263
1 891
3700
235710

2/b melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetése
Bevételek

eFt
Szakfeiadat

Szennyvíz gyűjtése
370000
841901
Allami átengedett és normatív
Települési hulladék kezelés
381103
Nem lakóingatlan bérbeadás
680002
Város és községgazdálkodás
841403
Háziorvosi szolgálat
862101
Család és nővédelem
869041
890442
Bérp.jutt. hosszú idejű közfogi
890444
Téli közfoglalkoztatás
Bevétel összesen:

Adó bevételek

Bérleti díj

Szolgáltatás
ellenértéke,
tovább
szárnl.szolo.

Működési

ktsgv.-i
támogatás

Alapoktól
kapott
támogatások

Egyéb
bevételek

Felhalmozási
bevételek

5 OOO
148829

21 600

3531
100

21 600

3631

8400
3214

11 614

148829

145
3606
373
26263
30386

2268
1 821
27

10534

9116

10534

Összesen
5 OOO
170429
10668
8566
10661
145
3606
373
26263
235710

3. számú melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2014. évi költségvetése

Kiadások
eFt
Szakfeladat

841126
882111
882113
882202
931102

Önkormányzati iqazqatás
Aktív korúak tárnoqatása
Lakásfenntartási támogatás
Közgyógyellátás
Sportlétesítmény üzemeltetése
Intézmény összesen:

Személyi
juttatás

Járulék

22077

5751

Dologi kiadás

Ellátottak
juttatásai

13250

960

259

714

23037

6010

13964

Összesen

8016
990
800

41 078
8016
990
800
1 934

9806

52817

Bevételek
eFt
Bérleti díj

Szakfeladat

841126
931102

Önkormányzati igazgatás
Sportlétesítmény üzemeltetése
Bevétel összesen:

550
O

550

Szolgáltatás
ellenértéke
450
450

Működési

ktsgv.-i
támogatás
51817

Összesen

51 817
1 OOO

51 817

52817

4. számú melléklet

Valkó Nagyközség Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda
2014. évi költségvetése

Kiadások
eFt

Személyi
iuttatás

Szakfeladat

851011

Ovodal nevelés

562912 [Óvodai étkeztetés
562913 Iskolai étkeztetés
562917 Felnőtt étkeztetés
Etkeztetés összesen:

Járulék

Dologi kiadás

Összesen

37878

9848

5202

52928

2077
3809
1 039

536
984
268

3567
6539
1 782

6925

1 788

11889

6180
11 333
3090
20602

44803

11 636

17091

O

Intézmény összesen:

73530

Bevételek
eFt

Térítési díj
bevétel

Szakfeladat

851011

Ovodal nevelés

562912
562913
562917

Ovodai étkeztetés
Iskolai étkeztetés
Felnőtt étkeztetés
Etkeztetés összesen:

Intézmény összesen:

Működési

Egyéb bevétel

tárnonatás
70736

70736

243
108
243

900
400
900

Összesen

2200

O

594

1 143
508
1 143
2794

2200

70736

594

73530

5. sz melléklei

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetése
Létszámadatok:
Köztisztviselők

Közalkalmazottak

ka törvénykönyve alá tart

teljes

rész

teljes

rész

teljes

rész

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

munkaidős

6

0,83
16
8
4
4

O

O

O/59
0/09

Engedélyezett létszám:

PH
Óvoda
óvodapedagógus
Óv.ped.munkáját segít
Konyhai dolgozó

6,83
16,59

7J
4
4/89

O/5

Védőnő

1

1

Könyvtáros

1

1

összesen

42,01

6

0,83

32

O

1

1,18

Javaslat
A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetésére

Tisztelt Társulási Tanács!
Az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2013. (XII.3l.) sz. Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) alapján elkészítettük Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi
költségvetésének tervezetét.
A 2014. évi költségvetés összeál1ításának alapja:
Magyarország 2014. évi központi költségvetésérőlszóló 2013. évi CCXXX törvény,
az államháztartásról szóló 2013.évi CXC.tv (Áht)
368/2011(XII.31)korm. rend(Avr) az áht végrehajtásáról
2011. évi CXCIV tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CXCIVI. Tv a nemzeti vagyonról
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011(XII.31.) kormo rend.
- 369/2011{XII.31) korm rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000(XII.24) kormo rend.
Módosításáról
többször módosított 2014. január 1.-től hatályos SZJA törvény
Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló
2/2013. IXI. 28.1 számú határozata
.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv (Mötv)
A helyi önkormányzatok, társulások költségvetési rendeletének illetve határozatának
tartalmára az Áht. 2014. január l-jétől több új szabályt tartalmaz. Turai Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás költségvetési határozatának a törvényi szabályozás szerint tartalmazni kell
a) a helyi önkormányzat, illetve társulás költségvetési bevételeit és költségvetési
kiadásait előirányzat-csoportok,kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
b) a helyi önkormányzat (illetve társulás) által irányított költségvetési szervek
engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatokszerinti bontásban,
c) a költségvetési egyenleg összegét,
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának,
igénybevételét,
e) az adósságot keletkeztető ügyletekből (korábban felvett hitelekből) fennálló
kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a
vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket.

A Turai Központi Orvos Ügyeleti Társulás 2014. évi összesített költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatait- a költségvetési rendelet tervezetének 1. sz. mellékletében rögzített
címrendnek megfelelően- címek, alcímek, előirányzat-csoportok,kiemeIt előirányzatok
Készítette: Fülöpne Csépányi Mariann pénzügyi
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szerinti részletezésben összefoglalva tartalmazza az
táblázat

előterjesztéshez

csatolt tervezet részletező

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok tervezése során a 2014. évi költségvetési
koncepcióról elfogadott határozatban foglaltak szerint jártunk el. Az elkészített elemi
költségvetés tervezése a 2013. évi teljesítési adatok, a várható infláció, az előttünk álló
esztendő új feladatai figyelembe vételével történt.
.Az összesített költségvetés egyenlegének főösszege 45858eFt.
Turai Központi Orvos Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetési tervezetét előirányzat
csoportonkénti megbontásban mutatjuk be az alábbiak szerint.

BEVÉTELEK
Adatok ezer ft-ban
Működési bevételek

Megnevezés
OEP finanszírozás

2014. évi
terv
37310

5798

Társönkorrnányzatoktól átvett
pénzeeszköz
Összesen:

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezetö

43108

2

adatok ft-ban

27%
15%
14%
11%
9%
8%
9%
7%

Tura
Dán
Ba
Hévíz örk
Gal ahévíz
Valkó
Zsámbok
Vácszentlászló

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi
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-

1565460
869700
811720
637780
521820
463840
521820
405860
5798000

130455
72475
67643
53148
43485
38653
43485
33822

Fejlesztési célú bevételei között az alábbiak szerepelnek:

adatok ezer ft-ban

--

Megnevezés

Turai Központi orvosi ügyeletnek
az autóvásárlási összeg átdása
Tura önkormányzatától
Összesen:

2014. évi
terv
2750

--

2750

[AZ önkormányzat összesített bevételei:

45858eFj

Működési kiadások

A központi orvosi ügyeleten 2 fő szakápoló közalkalmazott bér és járulék költsége, a
gépkocsi vezetők megbízás i díja szerepel. A dologi kiadások között az ügyelettel kapcsolatos
kiadások- gyógyszer, benzin, rezsi költségek- valamint a számlás orvosok, szakápolók
szerződésből adódó számlás kifizetései szerepelnek.

Járulékok:
A személyi juttatások járulékai az alábbiak alapján került megtervezésre:
szociális hozzájárulási adó 27%
Dologi kiadások
Az energia kiadásokat a 2014. évi teljesítménymutatók figyelembevételével számoltuk.
A dologi kiadások között az ügyelettel kapcsolatos kiadások- gyógyszer, benzin, rezsi
költségek- valamint a számlás orvosok, szakápolók szerződésből adódó számlás kifizetései
szerepelnek.
megnevezés

2014
terv

igyógyszer
2000
150
irodaszer
1300
héljtóanyag, benzin
munkaruha
40
100
Szakmai anyag
250
fenntartási anyag
tisztítószer
100
260
telefon
120
eqyéb komm szolL
üzemorvos
300
szállítás, bérleti díj
600
gázdíj
300
villarnosenerqia
vízdli
30
60
csatornadíj
200
karbantartás
200
[postaktsq
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vaqyonőrzés

80

kéménys, szemétszl
1io
áfa
1000
reprezentáció
24500
~éb dologi
egyéb befizetési köt.
300
különféle adók
350
. szia
20
Osszes kiadás
32380

A fejlesztési célú kiadások között az alábbiak szerepelnek:

Megnevezés
Turai Központi Orvosi
ügyeletnek az gépkocsi vételár
összeg
Összesen:

2014. évi
terv
2750

2750

lA Társulás összesített bevételei:

45858eFj

Tura, 2014.január 29.

Szendrei Ferenc
elnök

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2014. évi költségvetését és a
tájékoztatóját tudomásul vette.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülést tartott. Egyrészt döntött a társulás
hitelállományának Magyar Állam által történő átvállalása ügyében. A Társulás döntésének
jóváhagyása is szükséges.
A Társulás a jogszabályi változások miatt az SZMSZ-ét és a Társulási Megállapodást is
módosította. Mindkét okiratnak elfogadott módosításai és az egységes szerkezetbe történő
foglalásuk írásbeli anyagának megküldése később történik, mert a törvényességi felügyeletet
ellátó Pest Megyei Kormányhivataltól nem érkezett vissza a jóváhagyott módosítás.
A Társulás elfogadta a 2014. évi költségvetését, melynek részletezése a mellékletben
megtalálható.
A Társulási ülésen tájékoztató hangzott el a folyamatban
Az erről készült ismertető is mellékelve van.

lévő

regionális rekultivációs

projektekről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges döntéseket hozza meg.
Valkó, 2014. február 28.

1. Határozati javaslat

A képviselő-testület az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás azon döntését, miszerint adósságállományának
Magyar Állam által történő átvállalás át kezdeményezi, tudomásul veszi.
2. Határozati javaslat

A képviselő-testület az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését tudomásul vette.
3. Határozati javaslat

A képviselő-testület az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak a folyamatban lévő regionális rekultivációs
projektről készült tájékoztatóját tudomásul veszi.
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A települési önkormányzatok és társulásaik adósságának 2013. december 31-ig fennálló
adósságátvállalásáról szóló határozat elfogadása

Az Önkormányzati Társulás 2008. május 28-án kölcsönszerződést kötött a Raiffeisen
Bankkal, annak érdekében, hogya Börzsöny-Cserhát Kft-ben lévő tagi kölcsönt rendezni
tudja az A.S.A Magyarország Kft. irányában. Ennek összege 61.000.000,- forint. A hitel
felvétele és a tagi kölcsön kifizetése megtörtént. A felvett hitel tőketörlesztését az
önkormányzati társulás 2013. április 30-án kezdte meg, azt ezt megelőző időpontban csak
kamatfizetés történt.
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) a települési önkormányzatok és
társulásaik 2013. december 31-én fennálló adósságának átvállalását tartalmazza. Az átvállalás
kiterjed a 2013. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományra (tőke,
késedelmes tőke) és ai ezekhez kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított járulékra
(kamat, késedelmi kamat, rendelkezésre tartási járulék, kezelési költség).
A megadott feltételek alapján az önkormányzati tárulás hitelállományának átvállalására
is lehetőség nyílt.
Az adósságátvállaláshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettség végleges határideje 2014.
január l ő-án 16 óra, melyet elektronikus úton kellett benyújtani a Magyar Államkincstár
e-adat rendszerébe. Ennek a kötelezettségnek a Társulás eleget tett.
Az adósságátvállalási kérelem akkor lesz teljes, ha az önkormányzati társulás Társulási
Tanácsa határozatot hoz a Magyar Államkincstár által meghatározott iratminta szerint.
A határozati javaslat a meghatározott iratminta alapján kerül előterjesztésre.
Határozati javaslat:
12014. (II.ü4) számú határozata az
adósságátvállalása tárgyában

Önkormányzati Társulás hitelállományának

l. A Társulási Tanács Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCX:X:X: törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68.. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A Társulási Tanács kijelenti, hogy a társulás 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez
kapcsolódott, és annakfedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált
3. A Társulási Tanács kijelenti, hogy amennyiben a társulás egy átvállalással érintett ügylete az
ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel
megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon
belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A Társulási Tanács kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Társulást
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
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5. A Társulási Tanács az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza 'a társulási
tanács elnökét és alelnökeit, hogy:
aj megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
ej a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A Társulási Tanács utasítja a társulási tanács elnökét és alelnökeit, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedése iről a soron következő idésén
tájékoztassa a testületet.
Felelős: társulási tanács elnöke
Határidő: 2014. február 28.
jelen vannak:
Szavazás:

fő

igen szavazat,

ellenszavazat,

tartózkodás

2. sz. napirendi pont
Társulási Megállapodás módosítása a jogszabályi változások követelményei alapján, SZMSZ
modositás
Az Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) II. fejezet 10. § 19. pontja, illetve IV. fejezet
87.-95. §-ai és a a hulladékokról szóló 2D12.évi CLXXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban
módosításra került. A jelenlegi szabályozások értelmében a Társulási Megállapodás és az Alapító
Okirat kerül egységes szerkezetbe foglalásra. A módosított okirat a mellékelt változatban kerül
előterjesztésre.

Határozati javaslat:

_

,,:,_:,:.::=~--3
,

12014. (IL04) számú határozata a Társulási Megállapodás módosítása tárgyában
A Társulási tanács elfogadja a Társulási Megállapodás módosításait és új egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.
.
Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy intézkedést tegyen a Társulási Megállapodás
mádositásában elfogadott szöveg átvezetésére a Szervezeti és Működési Szabályzat
dokumentumában.
A Társulás Tanács felhívja tagönkormányzatai figyelmét, hogy az önkormányzati társulás
törvényes míiködése érdekében 60 napon belül hozzák meg a szükséges Képviselő-testületi
határozataikat.
Módosított Társulási Megállapodás mellékelve.
jelen vannak:
Szavazás:

fő

igen szavazat,

ellenszavazat,

tartózkodás
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3. sz. napirendi pont
A Társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

•

Bevételi oldal
Társulásunk pénzügyi helyzete a tagönkormányzatok javulá fizetési mutató i miatt
kiegyensúlyozottabbnak mondhatá. A tagdíjhátralékok, ] 2.793 E Ft, az önrészek, 17.642 E Ft
és a KEOP önrészek 251 E Ft hátralékot mutatnak. A tartozások kapcsán megkezdődtek a
közjegyzői fizetési meghagyási eljárások, így a kintlévőségek összegében csökkenés várható.
A 2014. évre számolható tagdíj mértéke továbbra is 100
adósságkonszolidáció esetén csökkenhet.
.

Ft/fő/év.

Ez az összeg a SIKERES

A Zöld Híd Régió Kft.-nek kiszámlázott 2011. évi bérleti díj hátralék törlesztése a Kft. által
finanszírozott felújítási, újrapótlási kiadások kompenzálásával történik, míg a 2012. évre
vonatkozó bérleti díjak havonta kerülnek kiszámlázásra, melyből közel 8 havi bérleti díjat
kiegyenlített a ZHR Kft, ennek összege (bruttó) 292.181 E Ft.
A 2013. évre vonatkozó bérleti díjas számlák a tárgyév decemberében kerültek kiállításra.
Ennek oka, hogy a ZHR Kft. és az önkormányzati tárulás részéről aláírásra került a
Közszolgáltatási és Üzemeltetési szerződés módosítása, mely a bérleti díj átmeneti időszakra
szóló fizetését függesztette fel. A szerződés hatálybalépéséhez szükség volt a Közreműködő
Szervezet (Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.) hozzájárulásához,
melyet a társulás nem kapott meg. Ezért a jelenleg hatályban lévő Üzemeltetési szerződés
szerint a Társulás kiállította a bérleti díjról szóló számlákat az Önök által jól ismert gördülő
finanszírozási tervben szereplő összegek szerint.
A 6/2012 (VII. 16.) számú Társulási tanácsü1ési döntés értelmében a be nem szállítások
következtében történt felülvizsgálat alapján 85.894 E Ft települési költség hozzájárulás
fizetendő a tagönkormányzatok részéről. Az önkormányzati társulás a követelésállományát
továbbra is fenntartja.
Kiadási oldal
A megszokott költséghelyek tekintetében gyakorlatilag nincsenek jelentős változások, az
anyagi jellegű ráfordítások csekélyek, főbb kiadási tételek közé sorolhatjuk a személyi
juttatásokat, a könyvvizsgálói. könyvvezetési díjakat, az ügyvédi költséget.
A költségvetés hiteltörlesztési tételeinél szerepel a tőketörlesztés is, melynek első részletét
2013. április 30-án kellett kiegyenlíteni. Azóta folyamatos tőketörlesztés történik. Ezen felül
természetesen marad akarnatfizetés költségsor is. A teljes törlesztő részlet 4.067 E Ft-ra
módosul 1.200 E Ft kamatfizetés mellett (a kamatösszeg változhat). Amennyiben az
adósságkonszolidáció sikeresen zárul, ezen tételek törlesre (esetleg módosításra) kerülnek a
költségvetésből.

A céltartalék két részre oszlik, a bérleti díj és a működési tartalék részre, azért, hogy nyomon
követhetövé válj on a bérleti díj elkülönítése. Működési tartalék soron a települési be nem
szállitások szerepelnek és az esetleges év közbeni kiadások fedezete.
Ennek megfelelően a 2014. évi költségvetés

főösszege:
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Határozati javaslat:

•

/2014. (II.04.) számú határozata az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetés
elfogadása tárgyában
A Társulási Tanács az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetését az Elnökség és a
PTEB támogató javaslata mellett 3.746.089,- E Ft-. összegben a beterjesztett formában
elfogadja.

jelen vannak:
Szavazás:

fő

igen szavazat,

ellenszavazat,

tartózkodás

4. sz. napirendi pont
Tájékoztató a regionális hulladékgazdálkodási projektről

Szóbeli

előterjesztés

kerül megtartásra.

5. sz. napirendi pont
Tájékozató afolyamatban

lévő regionális

rekultivácios projektről

Az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Térségi Hulladéklerakó és Rekultivációs Projekt
KEüP-2.3 .0/2F/09-11-20 11-0005. számú projekt 2. forduló s pályázatának támogatási
szerződése 2012. novemberö-én került aláírásra. A pályázat 100 %-ban támogatott összértéke
nettó l 997 168 431 Ft.
Az Erdőkertesi hulladéklerakó problémáj ában állásfoglalást kaptunk a Közép - Duna - völgyi
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől, így V. körzetként jelölt Erdőkertesi
hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van,
szerződéskötés optimális esetben március végére várható.
Az 1., ur., IV.(2014.01.22.) és II. körzet (2014.01.24.) esetében a STRABAG-MML Kft.-vel
(képviselő: Márkus György, Jámbor Irén) történt meg a szerződéskötés a közbeszerzési
eljárások lezárásaként
Körzetek felosztása településenként:
I. körzet
végleges lezárás
Bernecebaráti
átmeneti lezárás
Diósjenő
átmeneti lezárás
Drégelypalánk
felszámolás
Horpács
átmeneti lezárás
Márianosztra
átmeneti lezárás
Nógrád
végleges lezárás
Szokolya
Becsült érték nettó 458.027.141 Ft Szerződés összege: 373.086.139 Ft
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II. körzet
Dány
Isaszeg
Gödöllő

Szada
Tápiószecső

Valkó
Becsült érték nettó 329.230.589 Ft
III. körzet
Bánk
Érsekvadkert

átmeneti lezárás
végleges lezárás
átmeneti lezárás
végleges lezárás
végleges lezárás
átmeneti lezárás
Szerződés összege: 311.552.074 Ft

Pusztaberki
Romhány
Becsült érték nettó 259.738.625 Ft

átmeneti lezárás
végleges lezárás
átmeneti lezárás
felszámolás
átmeneti lezárás
Szerződés összege: 219.628.080 Ft

IV.körzet
Balassagyarmat
Bercel
Cserháthaláp
Hugyag
Litke
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Szügy
Terény
Becsült érték nettó 550.200.150 Ft

átmeneti lezárás
átmeneti lezárás
átmeneti lezárás
felszámolás
felszámolás
felszámolás
végleges lezárás
végleges lezárás
végleges lezárás
felszámolás
Szerződés összege: 480.874.613 Ft

Ősagárd

V. körzet
Erdőkertes

átmeneti lezárás

Becsült érték nettó 314.441.926 Ft

6. sz. napirendi pont
Egyebek
Dr. Gémesi György
elnök s.k.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. evr CXCv. törvény 104. § alapján a Magyar Kincstár
nyilvántartást vezet többek között a helyi önkormányzatokról és a nemzetiségi
önkormányzatokról. A nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 180.
§ rendelkezéseinek megfelelően az alapító okiratot módosítani kell a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NOM rendeletben kihirdetett, 2014. j anuár l-től érvényes, alaptevékenység besorolási kód
változás miatt.
A változtatásokat átvezettük az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a napköziotthonos
óvoda alapító okiratán 2014. január l-i hatállyal.
Valkó, 2014. február 25.

1.
Határozati javaslat
A képviselő-testület a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NOM rendelet alapján, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Valkó Nagyközség
Önkormányzata Alapító ükiratát a melléket szerinti módosítással és egységes szerkezetben
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.
Határozati javaslat
A képviselő-testület a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NOM rendelet alapján, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Valkó Nagyközségi
Polgármesteri Hivatal Alapító ükiratát a melléket szerinti módosítással és egységes
szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3.
Határozati javaslat
A képviselő-testület a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NOM rendelet alapján, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Napköziotthonos Óvoda
Alapító ükiratát a melléket szerinti módosítással és egységes szerkezetben elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Valkó Nagyközség Önkormányzata
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja Valkó Nagyközség
Önkormányzatának, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev törvény, az
állarnháztartásról szóló 2011. évi exev. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, tartalmi követelményeinek
megfelelően és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi eLXXXIX.
törvényben és a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény alapján az alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Ezen alapító okirat az alábbiak szerint módosul.
A 9./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9./ Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

2014. január l-jétől hatályos:
0510
0451
0133
0133
0660
0111
0660
0640
0180
9000
0310
0721
0723
0740
0740
1050
1020
1060
1011
1012
1040
1070
1070
1040
1070

051030 Települési nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013340 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
066010 Zöldterület-kezelés, parkfenntartás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
064010 Közvilágítás
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
031030 Közterület rendjének fenntartása
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
107010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
107052 Házi segítségnyújtás

1070
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0820
0820
0820
0820
0810

107054 Családsegítés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú
kölcsönző részére)
041236 Országos Közfoglalkoztatási Program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás

Valkó, 2014. február 25.

Az Alapító Okirat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására Valkó
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott ülésén
a 16/2014. (IHS) számú határozata alapján került sor.

Valkó, 2014. március 5.

Valkó Nagyközség Önkormányzata
Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja Valkó Nagyközség
Önkormányzata, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev törvény, az államháztartásról
szóló 20 ll. évi exev. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet, tartalmi követelményeinek megfelelően és a
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 20 ll. évi eLXXXIX. törvényben és a helyi
önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján alapító
okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1./ Költségvetési szerv megnevezése: Valkó Nagyközség Önkormányzat
2./ Költségvetési szerv székhelye:

2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

3./ Az alapítószerv neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.
1990. október 29.

4./ Az alapítás

időpontja:

5./ Az irányító szerv neve és címe:
~ "','

;'1

"

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

6./ A fenntartó neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő
testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

7./ Típusa:

költségvetési szerv

8./ Közfeladata:

Közhatalmi tevékenység gyakorlása

9.1 Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

2014 .. január l-jétől hatályos:
0510
0451
0133
0133
0660
0111
0660
0640
0180
9000

051030 Települési nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013340 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
013350 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
066010 Zöldterület-kezelés, parkfenntartás
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
064010 Közvilágítás
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölfségvetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0310
0721
0723
0740
0740
1050
1020
1060
1011
1012
1040
1070
1070
1040
1070
1070
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0412
0820
0820
0820
0820
0810

031030 Közterület rendjének fenntartása
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
107010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás ban
részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú
kölcsönző részére)
041236 Országos Közfoglalkoztatási Program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatás

A tevékenység sajátossága:
- a hatósági, igazgatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzése valamint a
Képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.

10./ A költségvetési szerv illetékes területe: Valkó Nagyközség közigazgatási területe
11./A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12./ A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev. törvény
15. § (1) bekezdés szerinti közhatalmi költségvetési szerv.
13./ Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél:
Köztisztviselői jogviszonya köztisztviselőkjogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény alapján és munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII

törvény alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk)
~.! f::-z intézmény jogállása:
~~ _Onálló jogi személy
_
~ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A kinevezés módj a: választás
16.! Az intézmény képviseletére jogosult:
A polgármester és az általa meghatalmazott személyek.
17.! Ellátandó vállalkozási tevékenység és kisegítő tevékenység köre és mértéke:
Nincs - - - 18.! Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
19.! Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint
r-------+---20.! Feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A rendelkezésre bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó
nagyközség Önkormányzatának tulajdona.
21.! Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Korlátozott, kiterjed:
A rendelkezésre bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó
I
I Nagyközség Önkormányzatának tulajdona. Bérbeadás esetén a mindenkor hatályos
~önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint kell eljárni.
I

Az Alapító Okirat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására Valkó
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott ü1ésén
a 1612014. (IHS) számú határozata alapján került SOf.

Valkó, 2014. március 5.

Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Valkó Nagyközségi Polgármesteri
Hivatalának, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev törvény, az államháztartásról
szóló 2011. évi cxcv. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.3I.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény alapján az alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Ezen alapító okirat az alábbiak szerint módosul.
A 9./ pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

2014. január l-jétől hatályos:
o160 O160 l O Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
O160 O16020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
0111 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
0132 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
9000 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1050 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
1060 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1040 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1011 101142 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

/1P,:l: "

r

f;
(~ sz~·~·
I

.

\(:8

0

~~.\~

SzU" d

po~á~~tiér

',~r:::. ~ ,r{''''"':'Y

Az Alapító Oki-;armódosítására és egységes szerkezetbe való foglalá~'á;a Valkó Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 201. március 5-én megtartott ülésén a 17/2014. (IIIS)
számú határozata alapján került sor.
Valkó, 2014. márci:m;:5;",
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Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja Valkó Nagyközségi Polgármesteri
Hivatalának, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
eXev. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII.31.)
Korm. rendelet tartalmi követelményeinek és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi eLXXXIX. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az
alapító okiratát az alábbi változtatásokkal és módosításokkal hagyta jóvá.
1./ Költségvetési szerv megnevezése: Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatal.
2./ Költségvetési szerv székhelye:

2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

3./ Az alapítószerv neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzat
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.
1990. október 29.

4./ Az alapítás

időpontja:

5./ Az irányító szerv neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

6./ A fenntartó neve és címe:

Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.

7.1 Intézmény típusa:

Polgármesteri Hivatal

8./ Intézmény közfeladata:

Közhatalmi tevékenység gyakorlása

9.1 A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

2014. január l-jétől hatályos:
0160 016010 Országgyűlési, önkormányzati és Európa Parlamenti képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
0160 016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
0111 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
0132 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
9000 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1050 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
1060 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1040 104051 Gyermekvédelmi pénzbeliés természetbeni ellátások
1011101142 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

A tevékenység sajátossága:
- a hatósági, igazgatási tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzése valamint a

Képviselő-

testület által meghatározott feladatok ellátása.

10.1 A költségvetési szerv illetékes területe: Valkó Nagyközség közigazgatási területe
11.1 A költségvetési szerv besorolása a feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12.1 A költségvetési szerv besorolása a tevékenység jellege alapján:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 15.
§ (1) bekezdés szerinti közhatalmi költségvetési szerv.

13.1 Foglalkoztatási jogviszonyok az intézménynél: köztisztviselő, alkalmazott
Köztisztviselői jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és a munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi L törvény
alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíj áról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján áll fenn.
14.1 Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15.1 A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A Polgármesteri Hivatalt a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 67. § (1) a.) pontja alapján a polgármester irányítja, a 81.§ (1)
bekezdése alapján ajegyző vezeti.

16.1

17.1
18.1
19.1
20.1
21.1

Ajegyző esetében kinevező: polgármester
A kinevezés időtartama: határozatlan
A kinevezés módja: nyilvános pályázat kiírása az Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (l) bekezdése alapján
Az intézmény képviseletére jogosult:
A polgármester és ajegyző, valamint az általuk meghatalmazott személyek.
Ellátandó vállalkozási tevékenység és kisegítő tevékenység köre és mértéke:
Nincs
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság:
Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság gyakorlásának rendje:
A mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai szerint
Feladat ellátására szolgáló térítésmentes használatba adott vagyon:
A rendelkezésre bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó
nagyközség Önkormányzatának tulajdona.
Vagyon feletti rendelkezési jogkör:
Korlátozott, kiterjed:
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. és
109. §-ai, valamint a Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a
nemzeti vagyonáról szóló 6/2012. (V1.26.) számú rendelete alapján rendelkezésre
bocsátott - a helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Valkó Nagyközség
Önkormányzatának tulajdona. A hivatal jogosultsága ezen vagyontárgyak
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére terjed ki, azzal, hogy az általa ideiglenesen
vagy véglegesen feleslegessé váló, vagy kellően ki nem használt vagyontárgyakat a
mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint idegenítheti el.
Bérbeadás esetén a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltak szerint
kell eljárni.

Valkó, 2014. február 25.

Valkó, 2014. március 5.

Valkó Nagyközség Önkormányzata
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA
Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Valkó Nagyközség Önkormányzata
Napköziotthonos Óvodának, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi ev törvény, az
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXC'V. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, tartalmi követelményeinek megfelelően
és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi eLXXXIx. törvényben és a helyi
önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján alapító okirátát az
alábbiak szerint módosítja.

Ezen alapító okirat az alábbiak szerint módosul.

Az 5. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. Az Óvoda alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 2014.01.0I.től:
Iskoláskort megelőző intézményes óvodai nevelés. A 3 éves vagy idősebb, de nem tanköteles
gyermekek előírt nevelési program szerinti intézményekben folyó nevelése, képzése. Nem
fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.
Óvodáskorú, tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének
rendellenességével
küzdő
(figyelem,
magatartás,
részképesség
zavar,
enyhe
mozgáskorlátozottság). gyermekek integrált intézményes nevelése, gondozása és általános
iskolai tanulmányokra való előkészítése. Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gondozás,
gyermekek étkeztetése szervezetten. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrált nevelése.
0911 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
0911 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
0911 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

A 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 2014.01.01-től:
0960 096010 Óvodai intézményi közétkeztetés
0960 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
0980 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
0980 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység

A 19. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet, vagyona az Önkormányzat korIátozottan
.
képes törzsvagyonát képezi

Valkó, 2014. február 25.
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Az Alapító Okirat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására Valkó Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott ülésén a 17/2014. (IHS)
számú határozata alapján került sor.
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Valkó Nagyközség Önkormányzat
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
(egységes szerkezetben)

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kiadja Valkó Nagyközség
Önkormányzata Napköziotthonos Óvodának, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervnek a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
ev törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi exev. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3I.) Korrn. rendelet tartalmi követelményeinek
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi eLXXXIX. törvény és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján az alapító okiratát az alábbi
változtatásokkal és módosításokkal hagyta jóvá.

1. Az intézmény megnevezése:

Napköziotthonos Óvoda

2. OM azonosító:

032861

3. Az intézmény székhelye, címe:

2114. Valkó, Isaszegi u. lia.

4. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglaItaknak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvénynek megfelelve gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről. Az óvoda
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatai ellátásának
keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődésért a gyermekközösség kialakulásáért és fejlődéséért. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint az óvoda gyermek hároméves korától ellátja a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

5. Az Óvoda alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 2014. 01.01-től:
Iskoláskort megelőző intézményes óvodai nevelés. A 3 éves vagy idősebb, de nem
tanköteles gyermekek előírt nevelési program szerinti intézményekben folyó nevelése,
képzése. Nem fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.
Óvodáskorú, tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének
rendellenességével küzdő (figyelem, magatartás, részképesség zavar, enyhe
mozgáskorlátozottság). gyermekek integrált intézményes nevelése, gondozása és
általános iskolai tanulmányokra való előkészítése. Logopédiai ellátás, korai fejlesztés,
gondozás, gyermekek étkeztetése szervezetten, Hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése.
0911 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
0911 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
0911 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
6. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység 2014.01.01-től:
0960 096010 Óvodai intézményi közétkeztetés

0960 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
0980 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
0980 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb közösségi társadalmi tevékenység

7. Az intézmény működési területe: Valkó Nagyközség teljes közigazgatási területe
8.Az intézmény alapító szerve:

Valkó Nagyközség Önkormányzata

9. Az intézmény felügyeleti szerve:
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
10. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy.

11. Típusa szerinti besorolása:
Óvoda
A tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, a vezető óvónőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő
testülete bízza meg pályázat útján, határozott, 5 éves időtartamra a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltató
jogokat a Polgármester gyakorolja.
13. Foglalkoztatottj aira vonatkozó foglalkoztatási j ogviszonyok megjelölése:
A kinevezett óvodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a Napközi-otthonos Óvoda
dolgozói felett. A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában' előforduló
jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény) valamint a Munka Törvénykönyve (az 1992. évi XXII. törvény) hatálya
alá tartozó munkaviszony.
14. Fenntartó és egyben irányító szerve, neve, címe:
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2114 Valkó, Rákóczi u. 3..sz.
Az intézmény típusa: Óvoda
Telephely címe:
2114 Valkó, Rákóczi u. 3.sz.
A feladatellátást szolgáló vagyon: a valkói 1480/7. hrsz (Isaszegi út lia); szám alatti
ingatlan valamint a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.

15. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. Az
intézmény rendelkezésére bocsátott a feladatellátáshoz szükséges ingatlant, ingóságokat az
intézmény szabadon használhatja. Az intézmény a rábízott vagyont nem jogosult elidegeníteni. Az
intézményt megilleti a használat jogának átengedése.
16. Az intézménybe felvehető maximális létszám:

2114. Valkó, Isaszegi út lia.

120 fő

Csoportok száma: 4 csoport
17. Törzsszáma:

391656

18. Jogállása:

önálló j ogi személy.

19. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: önálló gazdálkodó
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet, vagyona az Önkormányzat korlátozottan
képes törzsvagyonát képezi.
20. Az intézményben alkalmazott térítési díjak meghatározására a Képviselő-testület jogosult
21. Az intézmény képviseletére jogosult: A
munkavállalój át.

vezető óvónő,

aki kinevezi az intézmény valamennyi

22. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan
Polgármesteri Hivatal látja el.

működő

és gazdálkodó

Valkó, 2014. február 25.

Az Alapító. Okirat módosítására és egységes szerkezetben történő elfogadására Valkó Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott ülésén a 18/2014. (IHS)
számú határozata alapján került sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi tevékenység gyakorlása, engedélyeztetése jól szabályozott. Az egészségügyi
szolgáltatás az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában végezhető
egészségügyi tevékenység összessége. Az egészségügyi szolgáltatási tevékenység alapvető
feltételrendszere a tulajdon- és működtetési formától független, kizárólag a szolgáltatás
szakmai tartaimán alapuló tevékenység.
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a területi védőnői ellátás megszervezése.
Több önkormányzat e feladat ellátására vállalkozási szerződést kötött az egészségügyi
törvényben, illetve más egészségügyi jogszabályban előírt képesítési és egyéb feltételekkel
rendelkező vállalkozó védőnőkkel. Az évek óta folyamatosan csökkenő központi pénzügyi
támogatásokra tekintettel költséghatékonyabb megoldás a területi védőnői, illetve iskolaegészségügyi önkormányzati feladatok vállalkozói formában történő ellátása. A Dányi
Védőnő Egészségügyi Betéti Társaság tagjai már korábban is Valkó településen is ellátták a
körzeti védőnői feladatokat. A tevékenységükhöz szükséges működési engedéllyel
rendelkezik a Bt, valamint a tagok megfelelő egészségügyi képesítéssel rendelkeznek.
Fentiekre tekintettel javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Valkó, 2014. február 28.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti Társasággal (képviselő: Nagyné
Schwarcz Gabriella 2118 Dány, Malom u. 35.) 2014. március l. napjától határozatlan időre
Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok ellátásra szerződést köt, amelyet
a melléklet szerint jóváhagy. Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Vállalkozási szerződés
védőnői feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről Valkó Nagyközség Önkormányzata (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.)
képviseletében Sziráki Szilárd polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti Társaság képviseletében Nagyné Schwarcz Gabriella
(született: Győr, 1951.12.12. an: Juhász Erzsébet, lakcím: 2118 Dány, Malom u. 35.
(cégjegyzék szám: 13-06-067703, adószám: 24774622-1-13, (a továbbiakban: Védőnő) között
körzeti védőnői feladatok ellátására az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:
1./ Szerződő Felek Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..12014. (III.5.)
szárnú határozata alapján, a területi ellátási kötelezettséggel járó védőnői feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő - ellátására 2014. március 1. napjától határozatlan
időre szerződést kötnek.
2.1 Védőnő a védőnői feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátását vállalja,
és nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésének napjáig a feladat ellátásához szükséges
működési engedéllyel, valamint felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
3.1 Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy az Önkormányzat jelen szerződésben
részletezett tevékenységek ellátásáért havi bruttó 185.000,- Ft-ot, azaz Egyszáznyolcvanötezer forintot fizet a tárgyhónapot követő 10. napig a Védőnő
..
szárnlaszámára. Egyéb költségek megtérítésére a V édőnő nem tarthat igényt.
3.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Védőnő az Önkormányzat kötelező feladatát képező
egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői ellátását Valkó településen biztosítja.
4.1 V édőnő - folyamatosan nyújtott tevékenység keretében - az ellátási területén lakcímmel
rendelkező személyeket, valamint a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is
köteles ellátni, aki az ellátás iránti igényét bejelenti.
5.1 A védőnő a feladatát a védőnői feladat ellátására vonatkozó mindenkor hatályban lévő
jogszabályok, szakmai protokoll, szakmai irányelvek, etikai normák, módszertani útmutatók
és elvi állásfoglalások maradéktalan betartásával, szakszerűen, magas színvonalon köteles
végezni.
6.1 V édőnő a tevékenysége ellátása során köteles - kiegyensúlyozott, jó - kapcsolatot tartani
és együttműködni az egészségügyi alapellátás, a gyermekjóléti, a gyámhatóság, a szociális és
családsegítést végző intézmények, egyéb gyermekvédelmi és szociális szervek illetékes
szakembereivel, a település lakosságát ellátó háziorvosokkal. V édőnő a feladata ellátása során
köteles az ellátottakkal szemben humánus, empatikus magatartást tanúsítani. V édőnő köteles
az önkormányzattal együttműködni, jó kapcsolatot tartani, a munkáját olyan színvonaIon
végezni, hogy a feladat ellátás ához szükséges bizalom az önkormányzat részéről ne rendüljön
meg.
7.1 A védőnői tevékenység során titoktartási kötelezettség terheli, felel annak szigorú
betartásáért. Védőnő köteles a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési

kötelezettségének eleget tenni, a tevékenysége során tudomására jutott és nyilvántartott
adatokat a hatályos jogszabályi előírások szerint kezelni.

8./ A V édőnő a védőnői feladatokat személyesen láthatja el, akadályoztatása esetén,
helyettesítéséről (beleértve annak pénzügyi feltételeit is) - maga gondoskodik.

A Védőnő helyettese:
Név: Maszlagné Kiss Mariann (született: Debrecen, 1966.12.10. anyja neve: Balogh Eszter,
lakcím: 2115Vácszentlászló, Zsámboki u. 33.) Vácszentlászló védőnője
Cégjegyzék szám/vállalkozói igazolvány szám:
A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőknek minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon.
V édőnő a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról - a helyettes megnevezésével az Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban, ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés
megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelö9lve a helyettesítés okát, kezdő időpontját, valamint
a helyettesítés befejező időpontját.
30 napot meghaladó távollét esetén Védőnő köteles az Önkormányzattal előzetesen
egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztámak: és a Járási Népegészségügyi
Intézetnek bejelenteni.
9./ Szerződő Felek a tanácsadás és az önálló védőnői tanácsadás
rendelkezésre állási időt az alábbiak szerint határozzák meg:
a) Tanácsadás

időpontja:

időpontját,

valamint a

kedden 8 órától 12 óráig
szerdán 8 órától 12 óráig

b) területi munka: kedden 12 órától 18 óráig
szerdán 12 órától 18 óráig
c) heti 20 órában igény szerint csütörtök és pénteken az iskola-egészségügyhöz kapcsolódó
védőnői feladatok ellátása.
d) A tanácsadási időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel állandó jelleggel
közzéteszi, a Védőnő a tanácsadási időt tartalmazó közleményt a tanácsadó helyiség
váróhelyiségében jóllátható helyen kifüggeszteni.
e) Jelen szerződésben rögzített tanácsadási
után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

időt

módosítani csak

előzetes,

írásos bejelentés

10/ Védőnő a tanácsadást a Valkó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, Valkó
Szabadság út 70. szám alatti orvosi rendelő tanácsadást szolgáló helyiségében látja el. A .
tanácsadó - a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő - berendezésének, felszerelésének
biztosítását az Önkormányzat látja el, azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról,
javításáról, felújításáról és pótlásáról gondoskodik. V édőnő feladata a tanácsadó - mindenkori

szakmai előírásoknak megfelelő - eszközök beszerzése, berendezésének, felszerelésének
biztosítása és karbantartása, és a veszélyes hulladék elszál1ítása.

11.1 Az épület használatával, karbantartásával kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzatot
terhelik.
A Védőnő kijelenti, hogy a területi működési költségeinek fedezésére az
Egészségbiztosítási Alap kezelőjével (OEP ÉATH) szerződést köt. A védőnői tevékenység
finanszírozására vonatkozó feltételeket a vállalkozó V édőnő és az OEP ÉATH közötti
szerződés tartalmazza. A Társadalombiztosítási Alap kezelőjétől kapott finanszírozási összeg
szolgálaton belüli felhasználásáról a Védőnő/Önkormányzat gondoskodik és az OEP ÉATH
felé tartozik elszámolási kötelezettséggel.
12.1

13.1 Védőnő vállalja, hogy a tevékenységéről az Önkormányzat által meghatározott
szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek.
14.1 A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezető védőnője (szakmai felügyelet) látja el.
A jelen szerződésben foglaltak megtartását Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző
jogosult ellenőrizni a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon.
15.1 Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Sziráki Szilárd polgármester.
16.1 Jelen

szerződést Szerződő

Felek a jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel

módosíthatják.
17./ A jelen

szerződést Felek

bármelyike írásban felmondhatja 3 (három) hónap felmondási

idővel.

18.) Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Védőnő jelen
kötelezettségét megszegi.

szerződésben előírt

19.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés azonnali hatállyal megszűnik, ha
a) az OEP ÉATH bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a Védőnővel,
vagy az jogérvényesen megszűnik,
b) a Védőnőtől a működési engedélyt visszavonják,
c) a Védőnőre jogerősen foglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki,
d) a V édőnő vállalkozói engedélyét jogerősen visszavonják,
e) a feladatot ellátó Védőnőt jogerősen kizárják a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarából.
20.1 Szerződő Felek a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére a tevékenység

gyakorlásának helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

21.1 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindkor hatályos vonatkozó
jogszabályok - a szerződés aláírásakor hatályos: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.
(V.21.) ESzCsM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM

rendelet, a terhesgondozásról szóló 33/1992. (XII.23.) NM rendelet, a védőnői nyilvántartásba
vételről szóló NMFI protokoll, a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában
tárgyú NEMFI szakmai protokoll, a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról
szóló NEMFI irányelv, - a finanszírozására vonatkozói egészségügyi és egészségbiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.

22./ A

Szerződés

4 (négy) eredeti példányban készült.

Jelen Szerződést Felek elolvasás után, mint a
írták alá.

szerződéskötési

akaratukkal mindenben

egyezőt

Valkó, 2014. március 7.

Sziráki Szilárd
Önkormányzat képviseletében

Nagyné Schwarcz Gabriella
Védőnő

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011. évi CLXXXIX. számú "Magyarország helyi
önkormányzatairól" szóló törvény 13. §-ának 13. pontja kötelezővé tette a települési
önkormányzatok számára a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátását.
A Nemzetgazdasági Minisztérium TDM Regisztrációs Szabályzatában illetve a fenti
előterjesztésben foglaltak figyelembevételével javaslom Valkó Község Önkormányzata és a
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület /GKRTE/ közörti együttműködési
megállapodás-tervezet jóváhagyását Valkó település számára meghatározó jelentőségű
turisztikai ágazat fejlesztése és a GKRTE Helyi TDM Szervezetté történő nyilvánítása
céljából.
Valkó, 2014. február 26.
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HATÁROZATI JAVASLAT
1./ Valkó Nagyközség Önkormányzata j óváhagyj a a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesület /GKRTE/ és Valkó Község Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodás tervezetét Valkó település számára meghatározó j elentőségű turisztikai ágazat
fejlesztése és a GKRTE Helyi TDM Szervezetté történő nyilvánítása céljából.
2./ Valkó Nagyközség Önkormányzata kifejezi szándékát idegenforgalmi adó (IFA)
kivetésére abban az esetben, ha ennek az adónemnek a kivetéséhez szükséges feltételek a
településen rendelkezésre állnak.
Határidő:

Felelős:

az együttműködési megállapodás megkötésére 2014. március 15.
Sziráki Szilárd polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2013. szeptember 19-én a GKRTE képviselői Budapesten a Nemzetgazdasági
\1inisztériumban egyeztető megbeszélést folytattak dr. Horváth Viktória asszonnyal, az NGM
turizmusért felelős helyettes államtitkárával.
A GKRTE vezetői arra kérték helyettes államtitkár asszonyt, hogy az Egyesület TDM
szervezetté történő nyilvánításának korábbi elutasítását vizsgálja felül.
2013. október 07-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott tárgyalás során helyettes
államtitkár asszony azt javasolta a GKRTE vezetőinek, hogy 2013. október 17-én Tatán
tartandó X. Országos TDM konferencia alkalmával a Magyar TDM Szövetség és a GKRTE
vezetői tekintsék át az Egyesület regisztrált TDM szervezetként való befogadásának
feltételeit.
Az országos szövetség vezetői kérték, hogya GKRTE képviselői készítsék el a helyi TDM
szervezetek regisztrációjához szükséges dokumentumokat az NGM regisztrációs
szabályzatának megfelelően. Ennek a kérésnek a GKRTE vezetői maradéktalanul eleget
tettek.
A Magyar TDM Szövetség elnöke, Balogh Károly úr 2013. november 28-án eljuttatta a
szövetség elnökségének szakmai állásfoglalását az NGM turizmusért felelős helyettes
állarntitkárának.
A szakmai állásfoglalás többek között a következőket tartalmazta: "A GKRTE régóta
tevékeny részese a térség kulturális turisztikai életének. Amennyiben a Nemzetgazdasági
Minisztérium által elvárt Helyi TDM regisztrációs feltételeknek megfelelnek és a Helyi TDMben részt venni kívánó települési önkormányzatok önkormányzati döntéssel és külön
megállapodásban rögzített módon írásban átadják az Egyesületnek a megfelelő szakmai
kompetenciákat és pénzügyi forrásokat, abban az esetben a szövetség nem lát szakmai indokot
a GKRTE Helyi TDM Szervezetként való bejegyzésének elutasítására".
A GKRTE elnöke és ügyvezető elnöke dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes
államtitkár asszonyhoz címzett 2013. december 30-án kelt, TDM regisztrációs kérelem tárgyú
levelének mellékleteként csatolta az Egyesület Helyi TDM Szervezetként való befogadásához
szükséges valamennyi dokumentumot.
Az NGM főosztályvezetője,dr. Nemes Andrea 2014. január 20-án kelt, TDM regisztrációs
tárgyú, a GKRTE elnökéhez címzett levelében - hivatkozással az Egyesület által benyújtott
dokumentumokra és a 2014. január 07-én a GKRTE képviselőivel folytatott személyes
konzultációra - kijelentette, hogya GKRTE megfelel az NGM Helyi TDM szervezetekkel
kapcsolatos követelményeinek abban az esetben, ha az Egyesület hiánypótlásként benyújtja a
TDM szervezetének működési területéhez tartozó települések önkormányzataival kötött
együttműködési megállapodást, továbbá a szóban forgó önkormányzatok idegenforgalmi
adóra vonatkozó rendeletét, vagy az adó bevezetésére tett szándéknyilatkozatát.
A GKRTE több mint másfél évtizede küzd azért, hogy az "osztrák modellhez" hasonló alulról
építkező "Turisztikai Fogadóterületi Igazgatási, illetve Szervezési Rendszer" hazánkban is
létjogosultságot nyerjen. Ezt a tevékenységet az Egyesület annak érdekében folytatta, illetve
jelenleg is folytatja, hogy az egyes települések, tájegységek, régiók és az ország TDM
szervezetekkel történő lefedése, valamint ezen szervezetek koordinációja szakmai
együttműködése révén a települési önkormányzatok, a kulturális intézmények, a turisztikai
vállalkozások és civil szervezetek szakmai tevékenysége hatékonyabbá, eredményesebbé
válj on.
Egy turisztikai desztinációban alapvető célkitűzés a vendégek hosszabb tartózkodási idő
eltöltésére való késztetése és a turisták szükségleteinek kielégítése. A turizmus
jövedelemtermelő képessége elsősorban a szálláshelyek és a vendéglátóipari egységek

bevételétől

függ. A szálláshelyek és vendéglátóipari egységek szolgáltatásait azonban akkor
veszik igénybe, ha a térségben megfelelő mennyiségű és hatókörű vonzerő rendelkezésre áll.
Megfelelő mennyiségű és hatókörű vonzerővel egy-egy település önmagában ritkán
rendelkezik. Több település együtt azonban képes lehet a vendégek hosszabb tartózkodásra
való megnyerésére. Az egyes desztinációknak, vendégfogadó területeknek választ kell adniuk
arra a stratégiai kérdésre, miként lehet turisztikai kínálatukat úgy fejleszteniük, hogy más
desztinációktól megkülönböztessék magukat és kínálatukat összetéveszthetetlen, sajátos
arculatú turisztikai termékké fejlesszék. A turista azt a desztinációt fogja választani, amelynek
vonzereje motivációjának leginkább megfeJel.
A jó ötlet elengedhetetlen, a pontosan megfogalmazott célkitűzés, a hiteles és tematikus
termékfejlesztés fontos, ám ha nincs az érintettek körében megfelelő támogatottsága, a
legjobb kezdeményezés is kudarcra van ítélve. A terméket be kell ágyazni a desztináció
célrendszerébe. A termékre épülő szolgáltatók bevonására és célirányos marketing
tevékenységre van szükség.
A GKRTE feladata Gödöllő és környéke - Acsától Zsámbokig 45 település, a Galga-mente, a
Rákos-mente, a Szilas-mente és a Tápió-mente tájegységei - kulturális turisztikai vonzerő
leltárának folyamatos feltöltése, rendszerezése és karbantartása. A Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti Turisztikai Adatbázisának la NETA-nak/ feltöltése a GKRTE Turisztikai
Információs Irodájának tevékenységére épül.
A rendelkezésre álló adatbázisból az egyes célcsoportok fizetőképes keresletének megfelelő
programok összeállítására van szükség. "Barangolj on egy barokk főúri család világában, a
Grassalkovich-ok birodalmában! Gödöllő környéke várja Önt" szlogenre való hivatkozással
kialakításra került egy Gödöllő környéki programajánló, mely megtekinthető a GKRTE
honlapjának programajánlójában a "Megrendelhető programok" című fejezetben.
A kulturális turisztikai kínálat különböző marketing eszközökkel - az Egyesület Gödöllői
Királyi Kastélyban működő, az országos tourinform lánc részét képező Tourinform Irodája, az
Utazás Kiállításokon folyamatos képviselet biztosítása, a GKRTE honlapja, facebook oldala,
az Egyesület média és szakmai partnerei révén - kerül népszerűsítésre.
A GKRTE Gödöllői Királyi Kastélyban működő Tourinform Gödöllői Kistérség
megnevezés ű irodája által 2013. évben készített marketing terv a kastélyban évente érkező
több mint 150 ezer fő látogató egy részének a térségben tartását jelölte meg alapvető
célkitűzésként.

A GKRTE vonzáskörzetébe tartozó települések kulturális turisztikai eseménynaptára - éves
szinten átlagosan ezer rendezvény - településenként, témakörönként, időrendi sorrendben és
naprakészen jelenik meg az Egyesület honlapján.
A GKRTE havonta megtartott szakmai rendezvényeiről hangfelvétel, sajtótájékoztató,
jegyzőkönyv és esetenként video felvétel is készül, melyek az Egyesület honlapjának
"Szakmai oldalán" tekinthetők meg.
A szakmai rendezvényekre a GKRTE vonzáskörzetébe tartozó 45 település polgármestere, az
Egyesület valamennyi tagja illetve tagszervezete meghívót kap. A meghívó mellékletét képezi
az Egyesület Hírlevele, mely tartalmazza a GKRTE előző havi szakmai rendezvényeiről szóló
tájékoztatót, a Tourinform Iroda híreit, a sajtószemlét, továbbá Gödöllő és környéke
következő havi programajánlóját is.

MEGÁLLAPODÁS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGYESÜLET,
MINT CIVIL TÁRSADALMI SZERVEZET EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE
amely létrejött egyrészről Valkó Község Önkormányzata 12114 Valkó, Rákóczi u. 3./
képviseli Sziráki Szilárd polgármester, Itovábbiakban Önkormányzati másrészről Gödöllő
Környéki Regionális Turisztikai Egyesület 12100 Gödöllő, Patak tér 7.1 képviseli Perna Pál
elnök /továbbiakban Egyesületi között alulírott helyen és időben a következő feltételek
szerint:
L

II.

Preambulum
1.

Felek az egymás közötti kapcsolatrendszert jelen megállapodásban szabályozzák,
figyelembe véve a 2011. évi CLXXXIX. számú "Magyarország helyi
önkormányzatairól" szóló és a 2011. évi CLXXV számú az "Egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról"
szóló törvényekben foglaltakat.

2.

Megállapodó felek egybehangzóan rögzítik, hogy Valkó Község Önkormányzata
jelenleg is tagja a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesületnek /GKRTE/.
Az Önkormányzat a GKRTE Alapszabályában foglaltak betartását magára nézve
továbbra is kötelezőnek ismeri el.

3.

Jelen együttműködési megállapodás megkötését a Nemzetgazdasági Minisztérium
TDM regisztrációs szabályzatában foglaltak illetve a GKRTE Helyi TDM
szervezetté történő nyilvánítása teszi szükségessé.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖTELMEI
4.

Az Önkormányzat évente pénztámogatást biztosít tagdíj formájában az Egyesület
számára.
Valkó település 2014. évre megállapított tagdíja az Egyesület Alapszabályának
figyelembevételével 48,- forintIfő. Valkó Község Önkormányzatának 2014. évi
tagdíja a 2013. január l-i települési állandó lakosok (2.397 fő) számát figyelembe
véve 115.056,- (azaz Egyszáztizenötezer-ötvenhat) forint.
2015. évtől kezdődően az Önkormányzat éves tagdíja az infláció alakulásának
megfelelő mértékben módosul. Ez a támogatás, illetve tagdíj összeg nem lehet
kisebb, mint a 2014. évben megállapított tagdíj összege.

5. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatala útján megkeresi és kikéri az Egyesület
véleményét, valamennyi, a település idegenforgaimat érintő döntéséhez. Ennek
megfelelően az Önkormányzat tanácskozási jogot biztosít az Egyesület elnökének
és ügyvezető elnökének illetve TDM menedzserének a Képviselő-testület ülésein.
Az ülésekre az Egyesület állandó meghívót kap.

6. Az Önkormányzat az általa megbízott szervezet/ek! révén biztosítja az Egyesület
számára:
6.1

6.2
6.3
6.4

III.

a Magyar Turizmus Zrt Nemzeti Turisztikai Adatbázisának !NETA!
feltöltéséhez, rendszerezéséhez és karbantartásához szükséges, Valkó
településre vonatkozó hiteles kulturális turisztikai adatokat, információkat;
a GKRTE éves esemény naptárának Valkó településre vonatkozó teljes körű,
naprakész és hiteles információit;
Valkó település piacképes turisztikai termékeinek feltárását és bemutatását;
Valkó Község Önkormányzatának képviseletét a GKRTE szakmai
rendezvényein és közgyűlésein.

AZ EGYESÜLET JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7. Az Egyesület biztosítja tagtelepüléseinek, így Valkó Község Önkormányzatának
kulturális turisztikai képviseletét. Ennek során az Egyesület Alapszabálya szerint
jár el, de természetesen betartja a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is.
8. Az Egyesület különös hang súllyal vállalja azt, hogy az Önkormányzattól kapott
tagdíjat a GKRTE Alapszabályában megfogalmazott közhasznú célkitűzések
teljesítésére fordítja.
9. Az Önkormányzat jogosult a GKRTE rendelkezésére álló marketing eszközök - az
Információs- és Tourinform Iroda valamennyi szolgáltatása, az Egyesület honlapja,
facebook oldala, társkiállítóként az Utazás Kiállításokon a GKRTE standon történő
megjelenési lehetőség és az Egyesület szakmai rendezvényein, közgyűlésein való
részvétel - igénybevételére.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Felek jelen megállapodást ötéves időtartamra 2019. február 28-ig kötik meg azzal, hogy
szükség esetén közös akarattal a megállapodás módosításra kerülhet.
Valkó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésen a ../2014.
(III.5.) számú határozatával az együttműködési megállapodást jóváhagyta.
Valkó, 2014. március 6.

Sziráki Szilárd
polgármester

Perna Pál
a GKRTE elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat és a Kutyamentsvár Alapítvány (10 13 Budapest, Krisztina tér 10) között
együttműködési megállapodás jött létre 2013. február 1. napjától gyepmesteri feladatok
ellátására, illetve kóbor állatok befogására. Az állatok befogását a Szomorú Szív
Állatmentő Szolgálat végzi. A szerződés 2014. február 28. napjáig szól.
Javaslom az együttműködési megállapodás megkötését változatlan feltételekkel további
egy évre, mivel a feladatot az Alapítvány közmegelégedésre végzi.
Valkó, 2014. február 26.

Határozati javaslat
A képviselő-testület a Kutyamentsvár Alapítvánnyal (1013 Budapest, Krisztina tér 10.)
együttműködési megállapodást köt a gyepmesteri feladatok ellátására, illetve a kóbor
állatok befogására 2014. március l. napjától 2015. március 31. napjáig a határozat
melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős:

2015. március 15.
polgármester

Együttműködési

megállapodás

amely létrejött egyrészről Valkó Nagyközség Önkormányzata (2114 Valkó, Rákóczi
u.3.) adószám: 15730569-2-13) képviseli: Sziráki Szilárd polgármester, mint megbízó
(továbbiakban: Önkormányzat) másrészről
Kutyamentsvár Alapítvány (1013 Budapest, Krisztina tér 10) (továbbiakban: Alapítvány)
adószám: 18711970-1-41, Számlaszám: ClB 0041-438439-557. Képviseli Herczig József;
Telefonszám: 06-20/9643-025., között:
1. Az Önkormányzat az ebrendészeti feladatok ellátása érdekében 2014. mareius 1.
napjától - 2015. március 31. napjáig terjedő időszakra a gyepmesteri feladatok, illetve kóbor
állatok befogására együttműködikaz Alapítvánnyal.
2. Az 1. pontban felsorolt feladatok ellátásáért az Önkormányzat vállalja, hogy az Alapítvány
számlaszámára az 1. pontban meghatározott időtartamra bruttó 400.000, Ft, azaz
Négyszázezer forint összegű támogatást biztosít.
3. Az 1. pontban

szereplő összeg

kifizetése az alábbiak szerint történik:

Az Önkormányzat egy összegben a szerződés aláírását követő 15 napon belül az Alapítvány
számlaszámára átutalással teljesít.
4. Az Alapítvány a 2. pontban meghatározott támogatásért vállalja, hogya kóbor, gazdátlan
(felügyelet nélkül szabadon talált) kutyát befogja. Ezek örzéséért, valamint értékesítéséért
felelősséget vállal. A veszélyes, illetve a veszélyesnek minősülő állatokra vonatkozóan szintén
így jár el. Az Alapítvány vállalja továbbá, hogy Valkó nagyközség közterületén összeszedi,
elszállítja a kis állattetemeket (kutya, macska, stb.).
5. Az Alapítvány vállalja, hogyabejelentéseket, jelzéseket követő 24 órán belül a kóbor állat
befogásával megbízott a községbe kiszáll és a kóbor állatokat befogja, a kis állattetemet
összegyűjti, illetve elszállítja.
6. A felek megállapodnak abban, hogya kiszállás gyakorisága nincs korlátozva, az jelzés
alapján, szükség szerint történik.
7. Az Alapítvány a

következő

lakosságtól való

élő

feladatokat is vállalja:

állat elszállítás, melynek költsége (nagyságtól

függően)

5.000-10.000.-Ft/db
kis állattetem (pid: kutya. macska) elszállítása a lakosságtó/:

8.000.-Ft /db

nagy állattetem (pid: ló, szarvasmarha) elszállítása lakosságtól vagy

közterületről:

70.000.- / db

embermarás esetén a megfigyelés költsége: 25.000.-, mely költség a tulajdonost
terheli. Megbízó tudomásul veszi, ha a megfigyelt ebnek nincs tulajdonosa, akkor ez az
összeg őt terheli.
8. Megbízott tudomásul veszí, hogy a megbízott részéről az állatok befogását a Szomorú Szív
Állatmentő Szolgálat végzi.
9. Megbízott kijelenti, hogya befogott állatokat csak úgy szolgáltatja vissza a jogos
tulajdonosának, ha az megtéríti az őrzés költségét: 2.500.- (tartási napszámtól függetlenül)
és bemutatja az eb érvényes oltási könyvét, illetve azonosító chipjét! Ha az eb nem
rendelkezik érvényes oltással és azonosító chippel, akkor ezt a megbízott állatorvossal
pótoltatja ! Ezek a költségek az eb tulajdonosát terhelik!
10. Az Alapítvány biztosítja a 24 órás gyepmesteri telefonos elérhetőséget,valamint e-maii
címet az Önkormányzat és a település lakossága részére.
11. Alapítvány kijelenti, hogya gyepmesteri feladatok ellátását megfelelő szakhatósági
engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy(ekkel) biztosítja.
12. Az Alapítvány által ellátandó gyepmesteri feladatokra vonatkozó
gyakorlására Sziráki Szilárd polgármester jogosult.

utasítási-ellenőrzési

jog

13. Ezen szerződés határozott időre szól: 2014. március 1. napjától 2015. március 31.
napjáig.
14. Amennyiben a felek között vita alakulna ki, elsősorban egyezség útján igyekeznek
megoldani. Ha ez nem lehetséges, akkor a vitás kérdés elbírálására a Gödöllői Járás Bíróságot
jelöli meg.
15. Az együttműködési megállapodást a Valkó Nagyközségi Önkormányzat Képviselő
testülete 2014. március 5-i ülésén a ../2014. (111.5.) számú határozattal jóváhagyta.
16. Amennyiben a felek között vita alakulna ki, elsősorban egyezség útján igyekeznek
megoldani. Ha ez nem lehetséges, akkor a vitás kérdés elbírálására a Gödöllői Városi
Bíróságot jelölik meg.
A szerződésben foglaltakkal mindkét fél egyetért, azt jóváhagyólag írják alá.
Valkó, 2014. március 6.

Sziráki Szilárd polgármester
Önkormányzat képviseletében

Herczig József

Alapítvány képviseletében

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § kimondja, ha a víziközmű
önkormányzati beruházásban jön létre, úgy a beruházó a víziközmű tulajdonjogát annak
üzembe helyezésének időpontjában az önkormányzatra köteles átruházni. Az előterjesztés
mellékletét képezi a "Vácszentlászló agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok Szennyvízelvezetése és tisztítása Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás fenti jogszabályi előírásnak megfelelően a szennyvízelvezető rendszer
tulajdonjogának térítésmentes átruházására létrejött szerződés. Ebben a Társulás - a korábban
mindhárom önkormányzat képviselő-testületének határozattal elfogadott tulajdoni
hányadának megfelelően - a vagyonelemek tulajdonjogát a három önkormányzatnak átadja.
A

szerződést

az önkormányzat ügyvédje átnézte, észrevételét beépítettük a szerződésbe.

Fentieken túl a tisztelt Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a
üzemeltetési szerződését is.

víziközmű

bérleti-

Valkó, 2014. február 25.

1. Határozati javaslat

a határozat mellékletét képező Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok
Rendszer VVZS-SZV tulajdonjogának térítésmentes
átruházására vonatkozó szerződést jóváhagyja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény alapján. Felhatalmazza a polgármestert, hogya szerződést aláírja.

A

képviselő-testület

közműves

Szennyvízelvezető

Határidő:

15 napon belül
polgármester

Felelős:

2. Határozati javaslat

a határozat mellékletét képező víziközmű bérleti-üzemeltetési
szerződését jóváhagyja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
A

képviselő-testület

Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

Szerződés

Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok közműves Szennyvízelvezető Rendszer VVZS-SZV
tulajdonjogának térítésmentes átruházása

me ly létrejött
agglomeráció
Valkó,
V ácszentlászló,
Zsámbok
"V ácszentlászló
tisztítása" Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Szennyvízelvezetése és
Társulás
Székhelye címe: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.
Adószáma: 15766933-2-13
Képviselőjének családi és utóneve: Horváth László Tibor
Képviselőjének beosztása és képviseleti joga: Társulás elnöke
- Átadó Társulás (továbbiakban: Társulás)
másrészről

Valkó Nagyközség Önkormányzata
Székhelyének címe: 2114 Valkó, Rákóczi utca 3.
Törzsszám: 730567
Képviselőjének családi és utóneve: Sziráki Szilárd
Képviselőjének beosztása és képviseleti joga: Polgármester
Tulajdoni hányad: 33,28%
és
Vácszentlászló Község Önkormányzata
Székhelyének címe: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.
Törzsszám: 734785
Képviselőjének családi és utóneve: Horváth László Tibor
Képviselőjének beosztása és képviseleti joga: Polgármester
Tulajdoni hányad: 28,65%
valamint
Zsámbok Község Önkormányzata
Székhelyének címe: 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.
Törzsszám: 734619
Képviselőjének családi és utóneve: Holló Ilona
Képviselőjének beosztása és képviseleti joga: Polgármester
Tulajdoni hányad: 38,07%
- ellátásértjelelős Önkormányzatok, Átvevő'k (továbbiakban: Önkormányzatok)
Szerződő

Felek között a mai napon az alábbiak szerint:

f.

Figyelemmel arra, hogya 2011. évi CCrx. törvény 8. § alapján, ha a víziközmű nem
állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, úgy a beruházó a víziközmű tulajdonjogát
annak üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre köteles átruházni és erről az
érintetteknek szerződést kell kötni, valamint figyelemmel arra is, hogy a Szerződő Felek
létrehozták a beruházás megvalósítására a Társulást, és a beruházás megvalósult, ezért a
Szerződő Felek a jogszabályi kötelezettségüknek eleget téve a beruházás keretében létrejött
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep, valamint monitoring kutak megvalósulását,
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műszaki

átadás-átvételét követően, üzembe helyezési eljárás időpontjában 2014. február 7.
napjával a Társulási Tagok jelen szerződésben kívánják rendezni a létrejött vagyonelemek
tulajdonjogát, annak térítésmentes átadását.

II.

1.

Szerződő

Felek rögzítik, hogya Társulási Megállapodás 3.8. pontjában a Felek az

alábbiakban állapodtak meg:

"A beruházo társulás a víziközmű tulajdonjogát, a vízikozmű üzembe-helyezésének
időpontjában szerződéssel az ellátásért felelős tagönkormányzatokra jelen pontban írt
arányrafigyelemmel átruházza a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 20JJ.évi CCIX. Törvény
8. és 9. §-ban, valamint az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVIIJ Tv.
előírásaira és a Ptk. 685.§. e) pontjárafigyelemmel,- ingyenesen, illetve
írásban
ezen
időpontig közös megegyezéssel kijelölik a másik két tag képviseletében eljáró ellátásért
felelős Önkormányzatot
a viziközmű-rendszerükben több ellátásért felelős
tulajdonában lévő
vagyonrészre.
Szerződő

2.

Felek a II.1. pontban foglaltak alapján megállapodnak abban, hogya KEOP1.2.0/2F/09-2010-0009. számú projekt keretében megvalósult jelen szerződés
mellékletében felsorolt viziközmű tulajdonjogát,- a támogatási szerződésben foglalt
feltételek betartása mellett - a Társulás térítésmentesen, az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adományként átadja, az Önkormányzatok pedig átveszik. Az
átvett vagyonelemek a Tagok osztatlan közös tulajdonába kerülnek a preambulumban
szereplő százalékos arányban:
Valkó Nagyközség Önkormányzata - tulajdoni hányad: 33,28%
Vácszentlászló Község Önkormányzata - tulajdoni hányad: 28,65%
Zsámbok Község Önkormányzata - tulajdoni hányad: 38,07%.

3.

Szerződő felek rögzítik, hogy miután a Társulás a vagyont térítésmentesen, közcélú
adományként adja át, így pénzmozgás nem történik.

4. Jelen szerződés mellékletét képezi a 2011. évi CCIX. Törvény 8. § (1) pontjában
hivatkozott víziközmű üzembe helyezési eljárás jegyzőkönyve. (1. számú melléklet)
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III.

1. Megnevezése: Szennyvíz közműhálózati elemek

Vácszentlászló: 027, 020/7, 025/3, 311/4

Zsámbok: 070, 071, 05211, 052/2, 046/33, 046/32, 046/31, 046/30, 046/29, 046/36,
046/35, 046/34, 046/27,438, 89311,

Szolgalmi joggal érintett ingatlanok helyrajzi szám:
Valkó: 812, 73811, 721/1, 721/2, 393, 401, 0170/4, 0170/5,0170/6,0170/7,0170/8,
0170/9,0170/10,0170/11,0170112,0154/8,0170/41, 017011,0166/2, 1840,0169,
Vácszentlászló: 027,020/7,025/3,311/4,
Zsámbok: 070,071,05211,052/2,046/33,046/32,046/31, 046/30, 046/29, 046/27,
893/1
A szolgalmi jog bejegyzési eljárás folyamatban van. Szerződő felek rögzítik, hogy
ennek bejegyzését követően a jelen szerződést ezzel kiegészítik.
Vizikozmű

munkaterület átadásának ideje: 2012. július 5.
Vízikozmű műszaki átadása:
Megkezdésének ideje: 2013. november 29.
Lezárásának ideje: 2014. február 7.
Vizikozmű üzembe helyezésének és átruházásának időpontja: 2014. február 7.
Vizikozmű beruházás szerződés szerinti összege (Ft, .ÁFA nélkül):
Viztkozmű létesítményjegyzék (2. számú melléklet)

2. Megnevezése: Szennyvíztisztító telep és monitoring kutak
Közigazgatási helye: Vácszentlászló, Zsámbok
Igénybevett ingatlanok helyrajzi száma:
Szennyvíztisztító telep:
Vácszentlászló külterület hrsz.: 035; 037.,
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Zsámbok külterület hrsz.:076/55-076/6l.
Monitoring kutak:
1. sz. kút Vácszentlászló 035 hrsz., 2. sz. kút Zsámbok 076/55
hrsz
Vízjogi létesítési engedély: Szennyvíztisztító telep: KTVF:2744-2/20l0, módosította a
KTVF:4378-28/20l2
Monitoring kutak: KTVF:20l34-5/20l2
Szolgalommal igénybevett terület (m2): Vizikozmű munkaterület átadásának ideje: 2012. február 23.
Vizikozmű műszaki átadása.
Megkezdésének ideje: 2013. november 25.
Lezárásának ideje: 2014. február 7.
Víziközmű üzembe helyezésének és átruházásának időpontja: 2014. február 7.
Vizikozmű beruházás számla szerinti kivitelezési összege (Ft, ÁFA nélkül):
447.300.000,- Ft Tisztítótelep létesítményjegyzék (3. számú melléklet)
3. Megnevezése: Projekt egyéb költségei
- I Forduló bekerülési költsége: 153.070. OOO
- II Forduló egyéb szerződés szerinti összege: 463.544.930
- KEOP által nem támogatott költségek: 10.161.868

IV.
1. A Társulás térítésmentesen átadja, Önkormányzatok
létesítményjegyzékek szerint megvalósult viziközművet,

átveszik

amellékelt

2. Felek kijelentik, hogya Társulás magyar jogi személy, az Önkormányzatok magyar
jogi személyek, képviselőik jelen szerződés aláírásához felhatalmazással
rendelkeznek.
3. Jelen szerződés 2014. február

7-től

hatályos.

Felek jelen okiratot a mellékletekkel együtt elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírják, az aláírás alatt szereplő
Képviselő-testületi határozattal kapott meghatalmazás alapján.

Vácszentlászló, 2014. február .....

Horváth László Tibor Társulás elnök, átadó
VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
... ...12014(. .... .) határozat

Holló Ilona polgármester,

átvevő

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... ...12014(. .. ...) határozat
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Sziráki Szilárd polgármester,

átvevő

Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
o ••

..

./2014(..... .) határozat

Horváth László Tibor polgármester,

átvevő

Vácszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... .../2014(... ...) határozat
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VIZIKÖZMŰ

BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Valkó Nagyközség Önkormányzat (2114 Valkó, Rákóczi u. 3., adószáma: ,
statisztikai szám: ) képviseli: Sziráki Szilárd polgármester, mint 33,28%-os tulajdonos,
illetve 12.410.674 Ft összegben saját csatornahálózat tulajdonnal rendelkező
tulajdonos
Vácszentlászló Község Önkormányzat (2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.,
adó száma: 15734783-2-13, statisztikai szám: 15734783-8411-321-13) képviseli:
Horváth László Tibor polgármester, mint 28,65%-os résztulajdonos, illetve 13.195.474
Ft összegben saját csatornahálózat tulajdonnal rendelkező tulajdonos.
Zsámbok Község Önkormányzat (2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.., adószáma: ,
statisztikai szám: ) képviseli: Holló Ilona polgármester, mint 38,07%-os tulajdonos,
illetve 4.970.541 Ft összegben saját csatornahálózat tulajdonnal rendelkező tulajdonos.
Jogok és kötelezettségek gyakorlójaként kijelölt tulajdonos társönkormányzat: Vácszentlászló
Község Önkormányzata 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. (továbbiakban: képviselő)
mint bérleti-üzemeltetésbe adó, viziközmű ellátásért felelős tulajdonosok -a továbbiakban:
Bérbeadó- ,
másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Iszékhelye : 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégjegyzékszám: 13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság,
statisztikai számjele: 10800870-3600-113-13, adószáma: 10800870-2-13,
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mint bérleti-üzemeltető,viziközmű szolgáltató -a továbbiakban: Bérlőközött a Bérbeadók törzsvagyonában lévő viziközművek üzemeltetésére a viziközrnű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.), valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) alapján alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
I. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE FELJOGOSÍTÓ KÖRÜLMÉNYEK

1.

A felek megállapítják, hogyaviziközmű ellátásért felelős Bérbeadó települési
önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.tv.13.§.21. pontja és a már hivatkozott 2011. évi CCIX. Tv. előírásaira,
mint ellátásért felelős e kötelezettségéből és feladatából adódó viziközmű-szolgáltatás
ellátását jelen szerződés megkötésével a Bérlőre ruházzák át.

2.

A felek megállapítják, hogy Bérlő Magyarországon bejegyzett, a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján működő korlátolt felelősségű társaság,
amely nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és mint ilyen a
Vksztv. 35. § (2) bek. szerint viziközmű-szolgáltatói tevékenységet láthat el, társasági
szerződésében a TEÁüR 3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás tevékenység
főtevékenységként, a TEÁüR 3700 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése, bejegyzett
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tevékenységként szerepel. Bérlő Nvtv. 3. § (1) ag) pont szerint átlátható szervezet,
melyben helyi önkormányzatok 100 %-os részesedéssel rendelkeznek.
Szerződő

3.

felek megállapítják, hogya Nvtv. 12. § (9) aj bek. szerint a helyi
önkormányzatok, azaz Bérbeadók a törzsvagyonukban lévő viziközmű-létesítmények
működtetéséről koncessziós szerződés megkötése nélkül úgy is gondoskodhat, hogy
olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben (több helyi önkormányzattal
közösen) kizárólagos részesedéssel rendelkezik. Bérbeadók a Bérlő korlátolt
felelősségű társaság résztulajdonosai, tehát fennállnak a pályázat nélküli szerződés
kötésére feljogosító körülmények.

4.

Szerződő felek kikötik, hogyaviziközmű üzemeltetési jogviszony pályázat nélküli
létrejöttét megalapozó körülményeket a szerződést kötő felek egyoldalúan, a
szerződéses jogviszony tartama alatt nem változtathatják meg.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA
1.

A Bérbeadók tulajdoni hányadukat, mint törzsvagyonát képező viziközműveket jelen szerződésben részletezett feltételekkel- átadják Bérlőnek, hogy az ellátási
kötelezettségéből eredő viziközmű-szolgáltatást ellássa, üzemeltesse az átvett
viziközművet. A Bérlő feladata mindazon viziközmű üzemeltetési tevékenységek
összessége, amelyek a jogszabályokban, hatósági engedélyekben és az üzemeltetési
szabályzatban előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel,
különösen a viziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása
és javítása, közüzemi szerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése.
Jelen szerződés az alábbi viziközmű-szolgáltatási ágazatokra terjed ki:
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok közműves szennyvízelvezető rendszer VVZS-SZV
A szerződéshez csatolandó(k) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély(ek), mely(ek)
az átadott-átvett viziközmű pontos megnevezését, mennyiségét, részletes műszaki
leírását tartalmazza.

2.

Az ellátási terület a fentieknek megfelelően
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok települések
Az átadott, illetve átvett viziközmű pontos megnevezése:
Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok közműves szennyvizelvezetdrendszer
Kódja: VVZS-SZv.

3.

Jelen szerződést a felek 2014. február 7. napjától 2029. február 6. napjáig terjedő 15
éves határozott időtartamra kötik.

4.

Jelen szerződés hatályba lépése a Bérbeadók és
tárgyában megkötött korábbi szerződést nem érinti.

5.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést kizárólag írásba foglalt
megállapodás alapján módosíthatják, melyet Bérbeadók önkormányzati képviselő
testületeinek határozataival jóvá kell hagynia.

Bérlő

között az ivóvíz ellátás
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6.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a viziközmű-szolgáltatást
érintő jogszabályváltozás következik be, úgy jelen bérleti-üzemeltetési szerződést
annak megfelelően módosítják.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatálya alatt közös megegyezéssel a
jelen bérleti-üzemeltetési szerződést vagyonkezelési szerződéssé bővíthetik.

III.

A VAGYONTÁRGYAK ÉS AZ
KÖTELEZETTSÉGEK ÁTADÁSA

AHHOZ

KAPCSOLÓDÓ

JOGOK ÉS

1. A Bérbeadók bérleti-üzemeltetésbe adja, a Bérlő pedig bérleti-üzemeltetésbe veszi az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, törzsvagyonába tartozó, a település
közigazgatási területén található viziközműveket fingó és ingatlan vagyontárgyakat/
per-, teher- és igénymentes állapotban azzal, hogyaBérbeadók szavatolja, hogya
víziközmű üzemeltetéshez átadott, birtokba adott vagyontárgyak tekintetében
harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Bérlőnek a jelen szerződésből eredő
üzemeltetési jogait megakadályozná vagy korlátozná.
Felek megállapodnak, hogyaBérbeadók a jelen szerződésben foglaltak szerint a
víziközmű üzemeltetés ellátásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit átadja
Bérlőnek, a Bérlő pedig ezeket átveszi a jelen szerződésben meghatározott kondíciók
szerint a szerződés hatályba lépésének időpontj ával, a szerződés időbeli hatályában
meghatározott 15 éves határozott időtartamra.
A Bérbeadók a szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátják a
viziközmű-szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyak, könyveiben nyilvántartott
jegyzékét (tételes leltárát), a műszaki azonosításra vonatkozó adatokat, az átadott
vagyontárgyak átadáskor fennálló bruttó és nettó értékét, valamint az alkalmazott
értékcsökkenési leírásokat. Felek az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik,
mely tartalmazza a viziközművek és egyéb eszközök tényleges átadás-átvételét.
(1. sz. melléklet.)

2. Jelen szerződés mellékletét képezi az átadott vagyonra vonatkozó vagyonértékelés. (2.
számú melléklet)
3. A bérleti-üzemeltetésbe adás kiterjed mindazon önkormányzati törzsvagyont képező
viziközmű létesítményre és berendezésre (ingatlan és ingó vagyoma, ezek
alkotórészeire és tartozékaira), amelyek jelen szerződés hatálybalépésekor a
Bérbeadók tulajdonát képező viziközmű vagyonra, illetve azokra, amelyek a
szerződés hatálya alatt létesülnek, illetve amelyeket a Vksztv. szerint Bérbeadók más
tulaj donosoktól átvesznek.
4.

Bérlő jogosult az egyes átvett viziközmű vagyontárgyak birtoklására, használatára,
hasznainak szedésére. Az átvett vagyontárgyakra vonatkozó eszközhasználati jogát,
valamint a viziközmű-szolgáltatási tevékenység jogát nem idegenítheti el, azokat nem
pénzbeni hozzájárulásként gazdasági társaságba nem viheti be.

5.

Bérlő

a viziközmű üzemeltetés ellátásába alvállalkozót vonhat be, a jogszabályi
keretek között egyes tevékenységeket kiszervezhet, de ez esetben is úgy felel
kötelezettségei teljesítéséért mintha az adott tevékenységet maga végezné. Bérlő a
vagyont albérletbe nem adhatja.
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6. A Bérbeadók külön térítés nélkül biztosítják -jelen szerződés tárgyát nem képező, de
az üzemeltetésre átadott vagyontárgyak működtetéséhez szükséges- tulajdonában lévő
földterületek, utak használatát. A Bérlő javára átengedi a vízi közmű működtetéshez
szükséges, a Bérbeadók javára bejegyzett szolgalmi, vízelvezetési, vízátvezetési,
vezeték- és egyéb használati jogok gyakorlását.
7. A Bérbeadók -illetve korábbi viziközmű szolgáltatója- az üzemeltetéshez szükséges
műszaki dokumentációkat, engedélyeket és egyéb információkat a szerződés hatályba
lépését követő 30 napon belül teljes körűen és tételesen a Bérlő rendelkezésére
bocsátja.

A VIZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

IV.

TEVÉKNYSÉGET

VÉGZŐ

BÉRLŐ

1. A Bérlő az átvett viziközmű működtetését jelen szerződésben meghatározott
terjedelemben, biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a környezetvédelmi
követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végzi.
elvégzi az üzemeltetésre átadott víziközművek rendeltetésnek megfelelő
így különösen:
a viziközmű üzemeltetés folyamatos és teljes körű ellátását;
a hatósági előírásoknak és a létesítmények adottságainak megfelelő
mennyiségű és minőségű folyamatos szolgáltatást,
a rendszeres minőségellenőrzést akkreditált laboratóriummal;
gondoskodik az üzemeltetésre átvett viziközmű vagyon karbantartásáról,
felújításáról, hibaelhárításáról.
A Bérlő köteles az előforduló garanciális hibákat Bérbeadók felé haladéktalanul
jelezni, hogy Bérbeadók a szükséges intézkedéseket megtehessék.

2. A

Bérlő

szakszerű működtetését,

3.

Bérlő jelen szerződés időtartama alatt gondoskodni köteles a közszolgáltatásnak a
Vksztv., és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeiről, a
vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben és a mindenkori hatályos
jogszabályokban előírtak teljesítéséről. Bérlő köteles tevékenysége gyakorlásához, és
az üzemeltetési jogosultsághoz szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyeket és minden
további engedélyt haladéktalanul beszerezni, és ezeket jelen szerződés időtartama alatt
hatályában fenntartani.

4.

Bérlő

az engedélyekben és jelen szerződésben meghatározott keretek között a
viziközmű rendszer teljesítőképességének mértékéig a felhasználók részére viziközmű
szolgáltatást nyújt, a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll.
Bérlő

kötelezettsége az üzemeltetés telj esítéséhez szükséges ingó és ingatlan
viziközmű eszközök, megfelelő mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása.

5. A

6. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Bérlő elvégzi azokat a hibajelleggel,
váratlanul felmerülő beavatkozásokat, amelyek a számvitelről szóló törvény Ca
továbbiakban: Sztv.) rendelkezései értelmében az értéknövelő felújítások körében
számolhatók el. A Bérlő ezen túl elvégez a felújítás körébe tartozó bármely olyan
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beavatkozást is, melynek elmaradása az ellátás biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb
kárveszély felmerülésével közvetlenül fenyeget. Kötelezettségének a Bérlő az
ellátásért felelős esetleges mulasztásától függetlenül is eleget tesz. A felújítási
beavatkozások szükségességének felismerését követően a Bérlő a Bérbeadókat
haladéktalanul tájékoztatja. Bérbeadók az elvégzett munkálatok indokolt költségeit -a
fizetendő bérleti díjat csökkentve- megtéríti Bérlő részére.
Ha a Bérlő jelen szerződés alapján víziközmű-fejlesztést végez, akkor a víziközmű az
üzembe helyezésének napjával a Bérbeadók tulajdonába kerül, vagy a Bérbeadók
jogosultak arra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapítására.
7. A Bérlő elsősorban a vízjogi üzemeltetési engedély előírásai szerint végzi az
üzemeltetést, betartja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a Vksztv., a
közrnűves ivóvízellátásról és szennyvízelvezetésről szóló 58/2013. (IL27.) Korm.
rendelet, valamint a később a helyükbe lépő jogszabályok, továbbá az érvényes
szabványok és műszaki irányelvek előírásait.
8.

ágazatonként (külön a vízre, külön aszennyvízre)
köteles minden év szeptember IS-ig -első alkalommal 20l5-ben- a Bérbeadókkal
közösen elkészítendő gördülő fejlesztési terv részeként felújítási és pótlási tervet
készíteni. Köteles a Hivatal jóváhagyását követően a tervben előirányzott felújítási,
illetve pótlási munkákat elvégezni, melyet a Bérbeadók, illetve a Hivatal ellenőriznek.

9.

Bérlő

Bérlő viziközmű-szolgáltatási

az általa működtetett viziközművekről viziközmű térképi nyilvántartást köteles
vezetni. A nyilvántartásból -a vonatkozó jogszabályok szerint- adatszolgáltatásra
köteles.

10. Bérlő az üzemeltető által kialakított helyen és időpontokban- valamennyi felhasználó
által elérhető en ügyfélszolgálatot tart, ügyfélszolgálati irodát működtet. A
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. l7/B § (2) bek. a) pontban előírtak
szerint a heti egy napon 8 órától 20 óráig tartandó nyújtott ügyfélfogadást a Bérlő bagi
központi irodájában 2191 Bag, Dózsa György út20.- tartja.
11. Bérlő www.dakov.huinternetes címen honlapot
között- üzletszabályzatát, információkat nyújt és
részére bejelentésekre, ügyintézésre.

V.

működtet,

ahol közzéteszi -többek
lehetőséget biztosít a felhasználók

A
VIZIKÖZMŰ
SZOLGÁLTATÁS
TERVEZETT
MENNYISÉGE,
FELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJA, A BÉRLŐ ÁLTAL
FIZETENDŐ BÉRLETI DÍJ
1. A szerződés megkötésekor az ellátott
mennyiségei:

viziközmű

130.000 m3/2014.év

csatornán történő szennyvízelvezetés és - tisztítás
2. A jelen szerződés alapján üzemeltetett
összesen

viziközmű

szolgáltatás tervezett éves

rendszer felhasználói egyenértéke

2716 FEÉ (kiépített bekötés)
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3. Szolgáltatási díjak
A Vksztv. 76. § (3) bek. szerint a Hivatal a viziközmű-szolgáltató (Bérlő) kérelmére a
76. § (1) bek. alapján alkalmazandó díjtól eltérő díj alkalmazásához járulhat hozzá, ha
a) a településen addig nem nyújtott viziközmű szolgáltatás kerül bevezetésre és
b) olyan viziközmű beruházást adnak át, amely következtében a települést ellátó
viziközmű hálózat működtetési költségei megemelkednek
c) a viziközmű beruházásra vonatkozó szerződés vagy átadott viziközmű beruházás
vonatkozásában -szerződésben vállalt kötelezettségként- a viziközmű pótlási fedezetét
vagy a beruházás finanszírozásához igénybe vett külső forrás hitelszolgálati fedezetét a
viziközmű szolgáltatás díjába be kell építeni.
A Bérlő fenti törvényi rendelkezéseknek megfelelően csatornadíj ármegállapítási
kéreimét beterjesztette a Hivatalhoz. Bérlő a díjakat a Hivatal határozata szerint
számlázza.
A Hivatal határozata j elen szerződés mellékletét fogja képezi.
4. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját
-mely hatósági díj- a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével 2015.
január l-től a viziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
A Bérlő a díjmegállapításhoz köteles minden olyan tájékoztatást és adatot megadni -a
Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőben-, mely a Hivatal hatósági
díj előkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges.
5. Bérbeadók kikötik, hogy Bérlő részére a viziközmű-üzemeltetési jogát bérleti díj
fizetése ellenében engedi át, melyet Bérlő csak a bérleti díj megfizetése ellenében
gyakorolhat.
A Bérlő által fizetendő bérleti díj:
szennyvíztisztító telepre és hálózatra összesen nettó 14.410.246 Ft/év, mely
önkormányzatonként:
- Valkó Nagyközség Önkormányzata ????????ÁFA4.795.730 Ft/év
- Vácszentlászló Község Önkormányzata
4.128.535 Ft+ÁFAlév
- Zsámbok Község Önkormányzata
5.485.981 Ft/év
(Töredék évben időarányosan fizetendő.)
A bérleti díj 2014-ben az amortizáció közel 20 %-a. Felek az évenkénti bérleti díj
összegét a lakosság teherviselő képességének figyelembevételével a későbbi években
az ármegállapítási kalkuláció szerint fokozatosan kívánják növelni.
Az évenkénti bérleti díj összege a miniszteri ármegállapítási határozat szerint kerül
megállapításra.
A bérleti díj félévente, a tárgyidőszakot követő második hónap utolsó napjáig esedékes
a Bérbeadók kijelölt képviselőjének számlája alapján. A számlát a kijelölt
önkormányzat bocsátja ki. Fizetési mód: átutalás, a számlán megadott bankszámlára.
A Hivatal - későbbiekben a miniszter - határozatában rögzített bérleti díjat szerződő
felek egyoldalúan nem változtathatják meg.
A bérleti díj közös megegyezéssel csak abban az esetben változtatható, ha a Hivatal
vagy miniszter új szolgáltatási díjat állapít meg.
Bérbeadók a bérleti díjból származó bevételét köteles elkülönítetten kezelni és azt
kizárólag a víziközmű fejlesztés finanszírozására -ideértve a viziközmű-fejlesztés
céljára igénybevett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is- használhatja fel.
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VI. BÉRBEADÓ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

1. Bérbeadók -a jelen szerződésben Bérlőre átruházott feladatokat is beleértve- ellátási
felelőssége
elve alapján kötelessége és joga gondoskodni, a közműves
szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos viziközmű-szolgáltatási feladatok
el végzéséről.
Viziközmű

2.

kizárólag az állam és települési önkormányzat (azaz Bérbeadók)
tulajdonába tartozhat. Jelen szerződéssel bérbe adott viziközmű több települési
önkormányzat osztatlan közös tulajdonában van, ezért erre alkalmazni kell a Vksztv.
9. § (3) bekezdését, nevezetesen ha a viziközmű rendszeren több ellátásért felelős is
tulajdonnal rendelkezik, akkor az érintettek közössége a viziközmű rendszerrel
kapcsolatban a Vksztv.-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése érdekében -közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában- maguk
közül jelölik ki a képviseletükben eljáró ellátásért felelőst (jelen szerződésben
Vácszentlászló Község Önkormányzata).
A viziközmű beruházás önkormányzati társulási formában valósult meg. A beruházás
üzembe-helyezését követően -a társulási megállapodásban rögzített százalékban a
vagyon a társ önkormányzatok közös tulajdonát képezi, az önkormányzatok ezt e
szerint aktiválják.

3.

A viziközmű fejlesztés megvalósításáról az ellátásért
gondoskodnak.

4.

Bérbeadók kötelesek a 15 éves időtartamra készítendő gördülő fejlesztési terv
részeként, viziközmű-szolgáltatási ágazatonként (jelen szerződés alapján a
szennyvízre) beruházási tervet készíteni és azt -a Bérlő által elkészített felújítási és
pótlási tervvel együtt- minden év szeptember IS-ig -első alkalommal 2014. évben- a
Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani. Bérbeadók kötelesek a Hivatal által jóváhagyott
beruházási tervet végrehajtani, melybe -azonos kivitelezői ajánlatok esetén,
elsőbbséget biztosítva - a Bérlőt bevonja.

felelős,

azaz Bérbeadók

VII. KÁROKÉRT VISELT FELELŐSSÉG, BIZTOSÍTÁSOK

1. Az átvett vagyontárgyak használata során -harmadik személynek- okozott károkért
Bérlő felel.
2. A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosításról a Bérlő gondoskodni
köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül. Bérlő köteles
továbbá vagyonbiztosítást kötni jelen szerződés alapján azzal, hogy annak igazolt
összege a bérleti díjjal szemben elszámolható.
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VIII.

A
FELHASZNÁLÓKKAL
KAPCSOLATOS
KÖTELEZETTSÉGEK
A
SZOLGÁLTATÁSI
DÍJTARTOZÁS ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK

FELADATOK,
DÍJFIZETÉS,

1.

Bérlő

3.

Bérlő

köteles gondoskodni arról, hogya szennyvízelvezetés szolgáltatás hiteles
vízmérő berendezés adatain alapuljon. Bérlő törekszik arra, hogy saját vízellátással
rendelkező szennyvízelvezetést és -tisztítás igénybe vevő felhasználók is hiteles mérőt
szereltessenek fel, ezt követően az átalányszámlázást megszünteti.

4.

Bérlő

jogosult az általa nyújtott viziközmű szolgáltatásért a felhasználóktól az
engedélyezett, illetve megállapított díjat szedni. A Bérlő jogosult a mérőleolvasás,
számlázás és díjbeszedés módján és gyakoriságán változtatni, melyről előzetesen
köteles értesíteni Bérbeadókat és az érintett felhasználókat.

5.

Bérlő

az új felhasználók szennyvízcsatorna bekötési igényét a benyújtott tervek
alapján elbírálja, majd egyedi megrendelésre -vállalkozási szerződés keretébenelvégzi a szennyvízcsatorna bekötési munkákat.
2. Bérlő a felhasználókkal -felhasználási helyenként- közüzemi szerződést köt. A
szerződés egyidejűleg a vízszolgáltatásra, illetve a szennyvízelvezetésre és -tisztításra
is vonatkozhat.

jogosult a határidőre meg nem fizetett szolgáltatási díjtartozás jogi úton történő
beszedésére. Díjtartozás esetén a Bérlő jogosult -a jogszabályi keretek között- a
szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozni, felfüggeszteni, átmenetileg
szüneteltetni.

IX. A VIZIKÖZMŰVEK FEJLESZTÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS
IDŐTARTAMA
ALATT
LÉTESÜLŐ
VIZIKÖZMŰVEKKEL
KAPCSOLATBAN

1.

Bérlő jogosult a nem lakossági felhasználóktól -a Vksztv.-ben felsorolt mentességeket
kivéve- viziközmű fejlesztési hozzájárulást beszedni.
Szerződő felek a fizetendő viziközrnű fejlesztési hozzájárulás összegét az alábbiak
szerint határozzák meg:
- 1 m 3/nap igényelt szennyvízelvezetésre
OFt + ÁFA.
A térségben viziközmű társulat működik mindhárom településen, melyek az
újonnan jelentkező felhasználóktól viziközmű társulati érdekeltségi hozzájárulást
szednek.
2016. január l-től a viziközmű fejlesztési hozzájárulás mértékét a Hivatal határozatban
állapítja meg, mely szerződő felekre kötelező érvényű.

2. A

Bérlő

javaslatot tesz Bérbeadók részére a beszedett összeg felhasználására és
együttműködik Bérbeadókkal a jóváhagyott beruházás megvalósításában.

3. Ha az üzemeltetési szerződés megszűnik a Bérlő a fel nem használt viziközmű
fejlesztési hozzájárulás összegével elszámol Bérbeadók felé és a fel nem használt
összeget részére átadja.
4. Bérbeadók a viziközművek fejlesztése esetén, előzetes egyeztetést folytat Bérlővel,
különösen akkor, ha a munkák kivitelezése károsan befolyásolhatja a szolgáltatás
folyamatosságát, illetve új műtárgyak meglévő hálózatra való csatlakozásáról van szó.
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5. Bérbeadók szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozási munkák kivitelezésével
elsősorban Bérlőt bízzák meg, de -Rülső vállalkozók igénybevétele eseténszakfelügyeletét mindenképpen igényli.
6. Bérbeadók biztosítják Bérlő szakmai ellenőrzési jogát azon kivitelezési
munkálatoknál is, melyeknek nem a Bérlő a kivitelezője. A kivitelezési munkák
átvétele után az elkészült létesítményeket Bérbeadók a Bérlő használatába adják,
ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a létesítmény a terveknek,
hatósági előírásoknak megfelel, Bérlő nem tagadhatja meg az üzemeltetést.

x.

A
SZERZŐDŐ
FELEK
KAPCSOLATTARTÁSA,
KÖTELEZETTSÉG,ELLENŐRZÉS

TÁJÉKOZTATÁSI

1.

Szerződő

felek a szerződés hatálya alatt rendszeres és folyamatos kapcsolatot tartanak
és minden lényeges körülményről tájékoztatják egymást.

2.

Bérlő köteles a Bérbeadókat folyamatosan szóban, de évente legalább egy
alkalommal írásban részletesen tájékoztatni a víziközmű-üzemeltetés helyzetéről, a
tárgyévi működésről és a következő évre tervezett üzemeltetői feladatokról, legkésőbb
a tárgyévet követő január 31-ig. A Bérlő képviselője a Képviselő-testületek
munkaterve szerint számol be, illetve ad tájékoztatást a szolgáltatás helyzetéről.

3. Bérbeadók jogosultak a használatba adott vagyontárgyak működtetését, a viziközmű
szolgáltatást folyamatosan figyelemmel kísérni, a tevékenység végzéséről rendszeres
tájékoztatást kapni. E célból meghatalmazottjaJi jogosult/ak betekinteni a Bérlőnél
lévő -jelen szerződés tárgyával összefüggő- műszaki és gazdasági dokumentumokba,
valamint a helyszínen meggyőződni arról, hogy az üzemeltetés e szerződésben foglalt
feltételek szerint történik. E jog megilleti a nem képviseletet ellátó Önkormányzatokat
IS.

4. Kapcsolattartás
Bérbeadók részéről: A képviseletet ellátó mindenkori polgármester, illetve a
társönkormányzatok polgármesterei szükség szerint. A Bérbeadók az érintettek
személyében bekövetkezett változást haladéktalanul kötelesek bérlő felé jelezni.
Szerződéskötés

kori adatok:
Vácszentlászló (jelenlegi képviseletet ellátó)
Neve: Horváth László
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a.
E-mail címe:hivatal@vacszentlaszlo.hu
Telefonszáma: 06-30/977-9343
Valkó
Neve: Sziráki Szilárd
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3.
E-maiI címe:
Telefonszáma:
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Zsámbok
Neve: Holló Ilona
Beosztása: polgármester
Elérhetősége: 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10.
E-maiI címe:
Telefonszáma:
Bérlő részéről: a DAKÖV Kft. mindenkori ügyvezetője (ügyvezetői).
Bérlő jelen szerződés teljesítésére kijelölt üzemigazgatósága: Bagi Üzemigazgatóság

Üzemigazgatóság címe: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
Felelős üzemigazgató (cégvezető) neve: Ritecz György
Elérhetősége: 2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20.
E-maiI címe:galgaviz@dunaweb.hu
Telefonszáma: 06-28/408-524; 06-30/9343-156

ügyvezető

Az üzernigazgatóságon belül kijelölt szervezeti egység megnevezése:
Valkói Üzemmérnökség
Az üzemeltető egység címe: 2114 Valkó, Szabadság út liA.
Az üzemeltetést végző egység felelős vezetői és beosztásuk:
Horváth Péter
DAKÖV Kft. szolgáltatási főmérnöke, a Bagi Üzemigazgatóság üzemfőmérnöke,
vízellátás-csatornázás építőmérnök, közműfenntartási szakmérnök,
környezetgazdálkodási szakmérnök
Tel.: 0628/408-524; 0620/9793-426
E-maiI: horvath.peter@.dunaweb.hu
Juhász Tibor
üzemmérnökség vezető
mélyépítő üzemmérnök
Tel.: 0628/484-582; 0620/9672-287
E-maiI: vizmuvalko@.hfcnetwork.hu
5.

Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott valamennyi információt, adatot, a szerződéssel összefüggésben
keletkezett dokumentumok tartaImát üzleti titokként kezelik, azokat kizárólag jelen
szerződés céljaira használják fel, és csak azon munkatársaik számára teszik azokat
megismerhetővé, akiknek a feladatai ellátásához azok megismerése szükséges, és
írásban kötelezettséget vállaltak az üzleti titok megtartására.

XI. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MEGSZŰNÉSE
határozott időre, 15 évre szól. Jelen szerződést a Bérbeadók és a
is csak rendkívüli -Vksztv.-ben megfogalmazott- esetekben, az év végére
szólóan, de legalább 8 hónapos felmondás i idővel mondhatja fel.

1. Jelen

szerződés

Bérlő

2. Jelen szerződést szerződő felek közös megegyezéssel-a határozott idő lejárta előtt
6 hónappal- határozott időre meghosszabbíthatják vagy határozatlan idejűvé
módosíthatj ák.
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a bérleti szerződés megszunese esetén köteles a jelen szerződés tárgyát
képező vagyontárgyakat,
létesítményeket (a leltár szerint átvett eszközöket)
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szerződés megszűnését követő
60 napon belül a Bérbeadóknak átadni (birtokába adni), a Bérbeadók pedig
kötelesek azokat átvenni. A viziközmű és egyéb vagyon visszaszolgáltatásáról
szerződő felek tételes jegyzőkönyvet készítenek. Az átadás-átvétellel kapcsolatos vita
esetén műszaki ellenőr, illetve könyvvizsgáló közreműködését igényelhetik.

3. A

Bérlő

4. Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés megszűnése esetében Bérlő a Bérbeadó részére
átadja az érintett felhasználókra, felhasználási helyekre és viziközművekre
vonatkozóan az alábbiakat:
a felhasználók nevét és címét;
az egyes felhasználókhoz tartozó felhasználási helyek címét;
a felhasználási helyekre vonatkozó, a fogyasztás megállapításához szükséges
adatokat öt évre visszamenőleg;
a viziközmű térképi nyilvántartás adatállományát;
a további
viziközmű-működtetés
tekintetében szükséges műszaki
dokumentumokat, adatokat.
A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvény és
végrehajtási utasításai, a hatályos vízügyi jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
Jelen bérleti-üzemeltetési szerződés a Bérbeadó önkormányzatok
aláírásnál feltüntetett határozatokkal hagyták jóvá.
Vácszentlászló, 2014

képviselő-testületei

az

.

BÉRBEADÓK:
Valkó Nagyközség Önkormányzata
Sziráki Szilárd polgármester
Határozat száma:
12014. ( . .)

Vácszentlászló Község Önkormányzata
Horváth László polgármester
Határozat száma:
/2014. ( . .)

Zsámbok Község Önkormányzat
Holló Ilona polgármester
12014. ( . .)
Határozat száma:
BÉRLŐ:

DAKÖVKft.
Ritecz György ügyvezető
Mellékletek:
1. Vagyonátadási jegyzőkönyv
2. Vagyonértékelés
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a" Vácszentlászló agglomeráció - Valkó, Vácszentlászló, Zsámbok
Szennyvieelveretcse és Tisztítása" Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati
Társulás székhely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 2/a. adószám: 15766933-2-13
bankszámlaszám: 11742049-15766933 KSH szám: 15766933-8413-322-13, képviseli:
Horváth László Tibor elnök, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (kizárólagos önkormányzati tulajdonú)

2370 Dabas, Széchenyi ll. 3., f~j~gJ'zékszátll: 13-09-066171, adószágr ] 0800870-2-}3
bankszámlaszámai: 65500109-11009814; 11742166-20006620, képviseli: Ritecz György
ügyvezető, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között az alulírt helyen és napon az alábbi
feltételek mellett.

1.,

Bérbeadó tulajdonát képezi a Környezet és Energia Operatív Program KEüP1.2.0/2F/09-2010-0009. azonosító számon regisztrált pályázati támogatással vásárolt
3 db célgép
1., Renault PRA3-MUT típusú MNU-592 forgalmi rendszámú alvázszám:
VF624APD000003715 motorszám: DXI11297868; nagynyomású csatornatisztító
gépkocsi
2., JCB 2CX típusú YJT-913 forgalmi rendszámú alvázszám: JCB2CX4WL01709347
motorszám: U2748212; kotró- rakodógép
3., Egyedi lRF-750 típusú XZN-376 forgalmi rendszámú alvázszám:
TSC010046D1302611; mobil áramfejlesztő
amit Bérbeadó bérbe ad Valkó Nagyközség, Vácszentlászló Község, Zsámbok Község
szennyvízelvezetési, tisztítási feladatainak ellátásához Bérlőnek 15 év időtartamra, amit
Bérbe vevő bérbe vesz.

2.,

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj 2014. évre vonatkozóan
500.000.- Ft + Áfa, ami tárgyév december 31-ig esedékes Bérbeadó számlájára.
Szerződő felek évente december 31-ig határozzák meg a következő évre vonatkozó
bérleti díj összegét.

3.,

Bérlő

az 1., pontban körülírt gépeket kizárólag szennyvízelvezetés és tisztítás
üzemeltetési feladatokra használhatja a mindenkori üzemeltetési területén. A gépeket
albérletbe nem adhatja.

4.,

Bérbeadó a gépek

rendeltetésszerű

használatát a

Bérlő

zavarása nélkül bármikor

ellenőrizheti.

5.,

Bérlő a gépkocsi üzembentartójaként bejegyzésre került a forgalmi engedélyekbe. Az 1.,
pontban körülírt gépeket azok átvételétől a vácszentlászlói tisztítótelep telephelyen
tárolja. A gépjárműveket csak a vácszentlászlói tisztítótelepre beosztott dolgozó
vezetheti. Az átvételben közrernűködött Bérlő képviselője Juhász Tibor.

6.,

A gépek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos valamennyi költség, így
különösen a kis- és nagy javítások, karbantartási költségek, szervizek, adók, biztosítás,
üzemeltetési költségek stb. Bérlőt terhelik.

7.,

Szerződő

felek jelen bérleti szerződést határozott időre 15 év időtartalomra kötik, azzal,
hogy a szerződés kezdete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0009. számú pályázat keretében
történő vételár teljes kifizetése, melynek tényéről Bérbeadó az Energia Központ
Nonprofit Kft igazoló levelét követően haladéktalanul tájékoztatja Bérlőt, aki ezen
időponttól jogosult a bérlet tárgyát képező eszközöket használatba venni azzal, hogya
kotró-rakodógép használata jelen szerződés aláírásától megkezdhető.

8.,

Jelen szerződés megszűnése esetén a Bérlőt visszaadási kötelezettség terheli. A gépeket
vácszentlászlói tisztítótelep telephelyén kell átadni karbantartott, a használat idejének
és terhelésének megfelelő műszaki állapotban.
ct

9.,

Szerződő

felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés
azonnali hatállyal felmondani, ha Bérlő a gépeket nem rendeltetésszerűen használja.
Megállapodnak továbbá abban, hogy Bérlő késedelmes bérleti díj fizetése esetén a
jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni Bérbeadó felé.

a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt arra is figyelemmel, hogya
viziközmű üzemeltetési feladatait bérbevevő látja el, helybenhagyólag írták alá.
Jelen

szerződést

Vácszentlászló, 2014. február 7.

Ritecz György
DAKÖV Kft ügyvezetője

Horváth László elnök
Társulás elnök
(Bérbeadó)

(Bérlő)

Holló Ilona
Zsámbok Község polgármestere
tulaj donostárs

Sziráki Szilárd
Valkó Nagyközség polgármestere
tulaj donostárs
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Tisztelt Képviselő-testület!
Radics Lajos és felesége 2114 Valkó, Petőfi u. 121/B. szám alatti lakosok az 1249. és 1250.
helyrajzi számú ingatlanok rendezése ügyében fordultak az önkormányzathoz. Az 1250. hrszú ingatlanra kérelmezők engedéllyel családi házat építettek, a terület az önkormányzattal
közös osztatlan tulajdonában van. 2010. évben Radics Lajos az önkormányzathoz fordult a
közös tulajdont képező ingatlan használatával kapcsolatosan. Kérelmező nagyobb területet
használ a tulajdoni hányadához viszonyítva, és az általa birtokolt többletterület megvásárlását
kérte. A képviselő-testület a 66/2010. (IX.22.) számú határozatában felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzőt, hogy területrendezésre vonatkozó megállapodást megkösse az
érintettekkel. Azóta több egyeztetés történt, de a megállapodás nem jött létre.
Radics Lajos és felesége a korábban elkészített vázrajz alapján kéri, hogy telekmegosztással
külön-külön tulajdoni hányaddal kerüljön feltüntetésre a kérelmezők és az önkormányzat
tulajdona. A kérelemhez becsatolt mérési vázrajz alapján látható, hogy Radics Lajos és
felesége nagyobb területet használ, mint amit korábban az önkormányzat jogelődjétől
megvásároltak, ráadásul a Petőfi utcai közterületből is egy minimális területet bekerítettek.
A képviselő-testület által 2010. évben hozott határozatot is figyelembe véve a probléma
rendezésére az alábbi javaslatot teszem:
1. Az önkormányzat jogelődje és Radics Lajos és felesége között létrejött adás-vételi
szerződés tartalmazza, hogyavevők viselik az ingatlanvásárlással kapcsolatos
költségeket, beleértve az ingatlanmegosztás költségét is. Ennek alapján Radics Lajos
és felesége az adás-vételi szerződés alapján megvásárolt kb. 700 m2 alapterületet
méresse ki, ennek megfelelően készíttesse el a megosztási vázrajzot a tulajdoni
hányadoknak megfelelően, amit az önkormányzat - mint tulajdonostárs jóváhagyólag aláír. Így külön-külön helyrajzi számon szerepelne az önkormányzat és a
kérelmező k tulajdona. Az önkormányzat a végleges megoldás érdekében nem
zárkózik el a megosztással kapcsolatos költségek egy részének viselésétől, ha a 2.
pontban leírtakat kérelmező teljesíti.
2. Radics Lajost és feleségét fel kell szólítani, hogy a kerítést bontsa el és az eredeti, az
adás-vételi szerződés szerinti területet használja. A megosztáshoz azzal a feltétellel
adja az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását, ha 2014. április 30. napjáig a
közterület jogellenes használatát Radics Lajos megszünteti, azaz kerítését elbontja és
az eredeti telekhatárig áthelyezi, valamint Radics Lajos és felesége nyilatkozatban
vállalja, hogy amennyiben ezt a kötelezettségüket nem teljesítik, úgy az önkormányzat
a kerítés eredeti állapotba történő visszaállítását elvégezteti. Radics Lajos és felesége
tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a teljes költség őket terheli
3. Amennyiben Radics Lajos és felesége az általuk jelenleg használt többletterületet meg
kívánja vásárolni, akkor az önkormányzat nem zárkózik az ingatlanrész eladásától, a
vagyonrendeletben foglaltak szerint. Ebben az esetben a vevő viseli az értékesítéssel
kapcsolatos költségeket.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntését hozza meg.
Valkó, 2014. február 13.
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Határozati javaslat
A képviselő-testület Radics Lajos és felesége 2114 Valkó, Petőfi u. 121/b. szám alatti
lakosoknak az általuk használt és birtokolt 1249. és 1250. hrsz-ú ingatlanok rendezési
kérelmére az alábbi döntést hozza:
1. Az önkormányzat jogelődje és Radics Lajos és felesége között létrejött adás-vételi
szerződés tartalmazza, hogyavevők viselik az ingatlanvásárlással kapcsolatos
költségeket, beleértve az ingatlanmegosztás költségét is. Ennek alapján Radics Lajos
és felesége az adás-vételi szerződés alapján megvásárolt kb. 700 m2 alapterületet
méresse ki, ennek megfelelően készíttesse el a megosztási vázrajzot a tulajdoni
hányadoknak megfelelően, amit az önkormányzat - mint tulajdonostárs jóváhagyólag aláír. Így külön-külön helyrajzi számon szerepelne az önkormányzat és a
kérelmezők tulajdona. Az önkormányzat a végleges megoldás érdekében nem
zárkózik el a megosztással kapcsolatos költségek egy részének viselésétől, ha a 2.
pontban leírtakat kérelmező teljesíti.
2. Radics Lajost és feleségét fel kell szólítani, hogy a kerítést bontsa el és az eredeti, az
adás-vételi szerződés szerinti területet használja.
A megosztáshoz azzal a feltétellel adja az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását, ha
2014. április 30. napjáig a közterület jogellenes használatát Radics Lajos megszünteti,
azaz kerítését elbontja és az eredeti telekhatárig áthelyezi, valamint Radics Lajos és
felesége nyilatkozatban vállalja, hogy amennyiben ezt a kötelezettségüket nem
teljesítik, úgy az önkormányzat a kerítés eredeti állapotba történő visszaállítását
elvégezteti. Radics Lajos és felesége tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a teljes
költség őket terheli
3. Amennyiben Radics Lajos és felesége az általuk jelenleg használt többletterületet meg
kívánja vásárolni, akkor az önkormányzat nem zárkózik az ingatlanrész eladásától, a
vagyonrendeletben foglaltak szerint. Ebben az esetben a vevő viseli az értékesítéssel
kapcsolatos költségeket.
Felkéri a polgármestert, hogyadöntésről a kérelmezőket tájékoztassa. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a határozati javaslat 1. pontja alapján elkészített megosztási vázrajzot a
tulajdonos önkormányzat nevében aláírja.
Határidő:
Felelős:

tájékoztatásra 15 napon belül, a többi döntésre folyamatos
polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Oláh Krisztina 2114 Valkó, Rákóczi u. 64. szám alatti lakos 2013. október 15. napján adásvételi szerződést kötött az önkormányzat tulajdonában lévő Valkó, Rákóczi u. 38. szám alatti
ingatlanra. A szerződésben vállalta, hogy a 700.000,- Ft-os vételár hátralékot 64 havi
kamatmentes részletfizetéssel, havi 11.000,- Ft. összegben teljesíti. Oláh Krisztina 2014.
január 10. napján a polgármesteri hivatalban megjelent és tájékoztatást kapott a
rész1etfizetések elmaradásának következményéről, az esetleges szerződés felmondásról. Oláh
Krisztina a 2013. szeptember havi részlet befizetését igazolta, majd kérte, hogy az októbertől
január hónapokra fennálló négy havi részletet 8 hónap alatt fizethesse meg karnatmentesen
úgy, hogy a havi részlet összege 16.500,- Ft-ra változna. A részletfizetés sel azért maradt el,
mert az összes megtakarított pénze a megvásárolt ingatlan felújítására ment el. Ténylegesen a
megvásárolt lakásban januártól lakik és abban a tudatban volt, hogya beköltözéstől kezdődik
a részletfizetés.
Fentiek alapján javaslom, hogy Oláh Krisztina részére az elmaradt négy havi részlet
megfizetésére 8 hónap egyenlő részletekben történő megfizetést engedélyezzen a ké viselő-

~;;;Gr~Q~

testület.
Valkó, 2014. február 13.

('-I -. ~
,~

~~

tt"..

C'l)

s;~:~d~1~~

Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, hogya 47/2013. (VI.27.) számú határozata alapján Oláh
Krisztina 2114 Valkó, Rákóczi u. 64. szám alatti lakossal kötött adás-vételi szerződés
feltételeit úgy változtatja meg, hogy az elmaradt - 2013.októbcrtől-2014.januárig terjedő
időszak -, összesen négy havi részlet megfizetését 8 hónapon keresztül, havi 16.500,- Ft-os
részletekben kell megfizetnie. Felhívja kérelmező figyelmét, hogy amennyiben továbbra sem
fizeti a kamatmentes részleteket, úgyegyösszegű - kamatokkal növelt - befizetést kell
teljesíteni, illetve ennek elmaradása esetén az önkormányzat a szerződés teljesítésétől elállhat.
Kéri a polgármestert, hogy kérelmezőt döntéséről tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester
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Készült: Valkó Nagyközségi Polgármesteri Hivatalban 20 14.január l O-én 9,30 órakor.

Jelen vannak: Oláh Krisztina 2114 Valkó, Rákóczi u. 64.
Sziráki Szilárd polgármester és
Filipsz Andrea jegyző.
Tárgy: Valkó, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlan vételének részletfizetési ügye.
A mai nap a polgármesteri hivatalban Oláh Krisztina megjelent, hogy az önkormányzattól
részletfizetési kedvezménnyel megvásárolt Valkó, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanba
állandó bej elentett lakcímet létesítsen.
Sziráki Szilárd polgármester tájékoztatj a Oláh Krisztinát, hogy az önkormányzattal 2013.
október 15. napján kötött, Valkó, Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanra szóló adás-vételi
szerződés szerint Oláh Krisztina vállalta, hogya 700.000,- Ft. vételárhátralék megfizetését 64
havi kamatmentes részletfizetéssel teljesíti, havi 11.000,- Ft. egyenlő részletekben, minden
hónap 5. napjáig. A mai napig a polgármesteri hivatalhoz semmilyen befizetés nem érkezett.
A szerződés szerint 45. nap elteltével az önkormányzat nem teljesítés esetén elállhat a
szerződéstől,
sőt
visszamenőlegesen
a
jegybanki
alapkamat
kétszeresének
háromszázhatvanötöd részével emelkedő részletet kell megfizetni.
Tájékoztatja Oláh Krisztinát, hogya hátralékot rendeznie kell, addig nem tudja az állandó
lakcím létesítésére vonatkozó bejelentő lapot aláírni.
Oláh Krisztina közli, hogya 2013. szeptember havi részletet ma befizette a postán. Kéri, hogy
végig terjedő 4 havi részletet 8 hónap alatt fizethesse meg
karnatmentesen úgy, hogy a havi 11.000,- Ft-os részlet helyett plusz 5.500,- Ft-ot még
befizetne, tehát február hónaptól 8 hónapon keresztül 16.500,- Ft-ot fizetne havonta. A
részletfizetéssel azért maradt el, mert december elejéig a megvásárolt ingatlan lakhatóvá
tételén dolgoztak és minden megtakarított pénzük a felújításra ment el. Ténylegesen a
lakásban januártól laknak ott és abban a tudatban volt, hogy a beköltözéstől kezdődik a
részletfizetés. Az elmaradásért elnézést kér, törekedni fog a jövőben a pontos teljesítésre.
ahátralévő októbertől-január

Sziráki Szilárd polgármester tájékoztatja Oláh Krisztinát, hogy kéreiméről a képviselő-testület
fog dönteni.
K. m. f.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Ármós Mihály egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy Valkó
településen használt ruha begyűjtés ére szolgáló konténert ingyenesen kihelyezhessen.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogyakérelemről döntsön, figyelemmel aközterületek
rendjéről és használatának szabályairól szóló 2/2006. (lII.8.) számú önkormányzati
rendeletére. Kérem, vegye figyelembe a tisztelt Képviselő-testület, hogya Fő tér pályázati
pénzből történő felújítása ebben az évben megtörténik. Megfontolandó az is, hogy egy
konténer elhelyezése a közvetlen környezetére milyen hatással van.
Valkó, 2014. február 26.

1.

Határozati javaslat

Határidő:

15 napon belül
polgármester

Felelős:

2.

Határozati javaslat

A képviselő-testület Árrnós Mihály egyéni vállalkozónak engedélyezi Valkó közterületén
használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer ingyenes elhelyezését. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy az erre alkalmas közterületet jelölje ki.
Határidő:
Felélős:

3.

15 napon belül
polgármester

Határozati javaslat

A képviselő-testület Árrnós Mihály egyéni vállalkozó kéreimének helyt ad, részére
engedélyezi, hogy Valkó közterületén használt ruha begyűjtésére szolgáló konténert
elhelyezzen. A konténer elhelyezésére a közterület rendjéről és használatának általános
szabályairól szóló 2/2006. (lII.8.) számú önkormányzati rendelete alapján 1.000,- Ftlhó + áfa
átalánydíj at állapít meg. Kéri a polgármestert, hogy kérelmezőt a döntésről tájékoztassa,
valamint az alkalmas közterületi helyet jelölje ki.
Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony/Úri
Alulírott Ármós Mihály egyéni vállalkozó, azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy Valkó település terülétén
a használt ruha begyüjtésére szolgáló konténerünket ingyenesen kihelyezését engedélyezeni
szíveskedjen.
a gyűjtésre szolgáló konténerek a hulladékgazdálkodás elhagyhatatlan elemei.

A konténeres ruházat

szegregációs rendszer évek óta tartós eleme az EU-s országok recyclingjének. Cégünk által éves szinten
begyűjtött

használtruha hulladék mennyisége a programban résztvevő településeknek jelentős anyagi

megtakarítást eredményez a hulladákgazdálkodásuk terén, ahol is az őnkormányzatoknak magas
költségeket jelent a hulladék utilizációja. A településeknek a már műkődő szelektív gyűjtőedényekhez
egy újabb konténer kerülne kihelyezésre, amalyben a lakosság a használt, feleslegessé vált ruhaneműt,
cípőt,helyezheti

el, ami a későbbiekben 100%-ban újrahasznositásra kerül.

A konténer anyaga fém. Mérete 1m x 1m x l,8m. Minden gyűjtőedény egyedi zárszerkezettel van ellátva.
Akonénerek ürétése meghatározott ütemterv szerint kéthetente történik. A begyüjtésre kijelölt és
felelős

személy köteles a konténerek és környezetük tísztántartására.

Cégünk 4 alapeleve:

védjük a természetes környezetet
csökkentjük a települések által fizetett szemételtávolítási díját
támogatjuk a segitségre szorulókat
munkát adunk a fogyatékkal élő személyeknek
A fent leírtak alapján kérem szíveskedjen támogatni és engedélyezni, hogy településükön beindulhasson
tevékenységünk, ezáltal közösen óvhassuk környezetönket.

Kérelemhez méllékelem:
1.

Igazolás az egyéni vállakozásról

2.

Tájékoztatás a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

FeIügye Iős égtő I
3.

Megbizási szerződés a SÖVIT Környezetvédelmi Kft-vel, a teveékenység felügyeletére

4.

Fénykép a konténerről

Detk,2014.február.l0.
Mihály egyéni vállalkozá
Tel: 06307567743 Email:armostrans@gmail.com

Tisztelettel: Ármós

Valkó Nagyközség Önkormányzata
2014. évi közbeszerzési tervel
a 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint
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l A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, március 31-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A
közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
2 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
3 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megj elölendő.
4 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.
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VALKÓ NAGYKÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRI
2013.

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § aj pont]
az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásával
szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó
Kft. látta el 2013. évben a belső ellenőri feladatokat.
A
A

belső ellenőrzés

Gödöllői

2013. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatot
végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására,
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.
l/l.

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

l/l/a)

A tárgyévre vonatkozó éves

ellenőrzési

terv teljesítése, az

ellenőrzések

összesítése

Az elvégzett ellenőrzés bemutatása

Polgármesteri
Hivatal
munkakörök,
tevékenységek,
létszámgazdálkodás

A soron kívüli

Annak vizsgálata, hogyameglévő
létszám elegendő-e a feladatok
elvégzéséhez, a munkavégzés
hatékony-e, a munkaköri
leírásokban, szabályzatokban
foglaltak összevetése a tényleges
munkavégzéssel
ellenőrzésre elkülönített

Soron kívüli

ellenőrzésre 2013.

Interjúkészítés
Dokumentumok
vizsgálata és
értékelése

Teljesítmény
ellenőrzés

Terv
szerinti

kapacitás felhasználásának bemutatása

évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti
tervet kell figyelembe venni)
A 2013. évi tervben szereplő ellenőrzést a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató
maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt. Az ellenőrzés az
ellenőrzöttekkel történő egyeztetést követően került lefolytatásra, figyelembe véve az
esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.
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Elmaradt

ellenőrzések

2013. évben a tervhez képest elmaradt
Ill/b)

Az

ellenőrzés nem volt.

ellenőrzések során bünterő-, szabálysértési,

kártérítési, illetve fegyelmi

eljárás megindításáraokot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került
sor.
112.

A bizonyosságot adó tevékenységet
[Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési
tapasztalatai

Az

megállapítások

elősegítő

ellenőrzöttel

tényezők

bemutatása

megvitatásának

eljárásai,

és akadályozó

történő

ellenőrzés

ellenőrzési

megállapításait, következtetéseit és j avaslatait tartalmazó 2013. évi
jelentés megfelelt a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentés az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint
készült el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentés érdemi ajánlásokat
fogalmazott meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthető ek.
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel
nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
I12/a)

A

belső ellenőrzési

egység

humánerőforrás

ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása
A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian
pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú
képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli
szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős
tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a
referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, kistérségi társulás).
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következésképpen
rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat
szempontj ából egyaránt.
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A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége,
az állások betöltésénél

főbb

problémák, akadályok

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál 2013. évben külső erőforrás bevonásával
valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A

belső ellenőrök

képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt
szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői
továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken,
illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁPBE képzésen.
Belső ellenőrök

regisztrációja

végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI!.31.) Korm. rend. 24.
§ követelményeinek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel.
A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XI!.31.) Korm. rend. 24. § ban meghatározott feltételeknek.
A

belső ellenőrök

I12/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső
függetlenségének biztosítása [Bkr, 18-19. §]
A

belső ellenőrzési

ellenőr

szervezeti és funkcionális

egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is
közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik. A belső ellenőr funkcionálisan
független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos
tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája, illetve
következtetési, javaslatai befolyástól mentesek. A funkcionális függetlenség az
ellenőrzés során megvalósult.

I12/c)

Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]
Az

I12/d) A

ellenőrzés során
belső ellenőri

belső

összeférhetetlenség nem történt.

jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

ellenőrök

ellenőrzés

valamennyi
szükséges
dokumentációhoz/ellenőrzötthez
hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban
megfogalmazott jogosultságaikat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv
maradéktalanul biztosította. Mind a szükséges dokumentációkat, mind a szükséges
információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.
A

az

során
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I12/e)

belső ellenőrzés

A

végrehajtását akadályozó

tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítottak voltak.
I/2/f)

Az

ellenőrzéseknyilvántartása

gondoskodott a Bkr. 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő
vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzés tekintetében, illetve gondoskodott az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.
A belső ellenőrzés nyilvántartása az ellenőrzési mappák felhasználásával és
gyűjtésével valósult meg az előírt adattartalommal.
A

I12/g)
Az

belső ellenőrzési vezető

Az

ellenőrzési tevékenység

ellenőrzési rendszer

fejlesztésére vonatkozó javaslatok

fejlesztésére vonatkozó javaslatok és igények

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak
megvalósításának kontrollját. A 2013. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.
A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség
biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint
az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a
hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében célszerű
a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.
A korábbi éves ellenőrzési jelentésekben szerepeltetett fejlesztési javaslatok és igények
megvalósításának helyzete

A folyamatos jogszabályváltozások determiná1ta helyzet szükségessé teszi a belső
kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.
1/3

A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálat során felmerülő, a
tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.
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II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése
alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/l.

A
belső
kontrollrendszer
szabályszerűségének,
gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

i",',,:v

I

A Polgármesteri Hi vatal
vonatkozásában a
munkakörök, tevékenységek,
létszámgazdálkodás

l'::::,'

"'::;?'i

A munkaviszonyban töltött
időszakok megállapítása nem
mínden esetben történt
szabályszerűen.

ellenőrzése

ellenőrzési

A Polgármesteri Hivatal
vonatkozásában a
munkakörök, tevékenységek,
létszámgazdálkodás

Gazdálkodási feladatokra
megbízási szerződéssel történő
egyéni vállalkozó
foglalkoztatása nem tekinthető

ellenőrzése

szabályszerűnek.

tapasztalatok

'1\":":

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos kiemelt
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentés tartalmazza.
II/2.

A

belső

"

A munkaviszonyban töltött
időszakok felülvizsgálata, az
eszmei j ogviszony kezdő
időpontjainak módosítása
észrevételeink alapján.
A gazdálkodási feladatok
A gyakorlat nem felel megfelelő színvonaion történő
ellátását szakképzett
meg az Ávr.
előírásainak.
köztisztviselő kinevezésével
biztosítsák.
Egy esetleges hibás
besorolás miatt
hátrány érheti akár a
munkáltatót, akár a
munkavállalót.

jelentőségű
jelentőségű

kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkömyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai
értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és
stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak valamint
teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének
minőségét.

A kontrollkömyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a
felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés
átlátható.
2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssellehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított
célokra ható negatív hatások, vagyelszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és
kezelése.
A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és
intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a
válaszlépések megtételére.
Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani
a működtetés dokumentálására.
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3. Kontrolltevékenységek
A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogya vezetés által megfogalmazott célok és
elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység
során a szervezet kezelj e. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden
szintjén és minden működési területén megjelennek.
A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák.
a)
Előzetes, utólagos és vezetői kontroll ok
b)
Kijelölések
c)
Jóváhagyások
d)
Jogosultságok
e)
Igazolások
f)
Egyeztetések
g)
Működési tevékenység áttekintése
h)
Eszközök védelme
i)
Hozzáférési jogosultságok
j)
Feladatkörök szétválasztása
k)
Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció
Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé
kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.
A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és
feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és
ellenőrizhetősége szempontj ából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez,
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.
történő

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A monitoring-rnechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere
rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.
A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók
is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi
működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III.

Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr, 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek
elfogadták. A vizsgált szerv vezetője, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevétel
nem érkezett, vitatott kérdés nem maradt.
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A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a
szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők
megj elölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől
számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető
részére.
A vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv megküldése nem történt meg a
ellenőrzési vezető részére.

belső

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben
meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott
legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót
egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.
Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg a
belső ellenőrzési vezető részére.
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot
jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából
Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.

Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló hiányában ezen alpont nem
értelmezhető.

Dabas, 2014. február 14.

Jóváhagyta:

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda

dr. Filipsz Andrea

Belső ellenőrzési vezető

Jegyző

7

Tisztelt Képviselő-testület!

A Valkó Tóparti Természetbarátok Közhasznú Egyesülete azzal a kéréssel fordult a tisztelt
Képviselő-testülethez, hogy a Tóparti üdülőterület közvilágítási költségeit vállalja át az
önkormányzat. Az Egyesület évek óta nehéz anyagi helyzetben van, mint civil szervezet az
állami támogatásból nem, vagy csak csekély mértékben részesül. A Tópart üdülőterületnek a
2012. II. félévi közvilágítási számlája 86.804,- Ft volt, ezt már nem tudta kifizetni az
Egyesület az önkormányzatnak. A 2013. évi I. félév Tóparti közvilágítási költsége 74.800,- Ft
volt.
A Valkó Tóparti Természetbarátok Közhasznú Egyesülettel eddig jó együttműködés alakult
ki. Ennek fenntartása és az önszerveződő civil szervezetek támogatása érdekében javaslom,
hogya 2012. évi tartozásra 12 havi kamatmentes részletfizetést biztosítson az Egyesület
számára az Önkormányzat. 2013. évtől kezdődően az önkormányzat a Tópart üdülőterület
közvilágítását vállalja át, figyelembe véve azt is, hogy a település részét képezi az
üdülőterület is.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Valkó, 2014. február 28.

Határozati javaslat

A képviselő-testület a Valkó Tóparti Természetbarátok Közhasznú Egyesület kérelmének
helyt ad. a Tópart üdülőterület 2012. évi 86.804,- Ft. összegű közvilágítási költségének
megfizetésére 12 havi kamatmentes részletfizetést ad. Az önkormányzat 2013. január 1.
napjától átvállalja a Tópart üdülőterület közvilágítási költségét. Kéri a polgármestert, hogya
Valkó Tóparti Természetbarátok Közhasznú Egyesületet tájékoztassa a döntésről.
Határidő:
Felelős:

15 napon belül
polgármester

Jelenléti ív

Valkó Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március OS-én 17.00 órakor
tartott képviselő-testületi üléséri megjelentekről.

1./ Sziráki Szilárd polgármester

í'

2./ Bogács Attila József képviselő
3./ Máté Mária képviselő
4./ Mészáros Gábor képviselő
5./ Pál Tibor képviselő
6./ Szira József képviselő
7./ Tusor László

képviselő
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dr. Filipsz Andrea jegyző
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Valkó Nagyközség Polgármesterétől
2114. Valkó, Rákóczi u. 3.006/28-483-443.006/28-572-031.
E-maiI cím:polgarmestervalko@invitel.hu

Meghívó
A 2014. március 5-én 17,00 órai kezdettel megtartandó
képviselő-testületi ülésre

Az ülés helye: Valkó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácsterem, Valkó, Rákóczi u. 3.

NAPIRENDI PONTOK:
1./ Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
2./ Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság2013. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása (február 5-én kiküldve)
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

4./ Turai Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
5./ Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
6./ Az Önkormányzat és intézményei alapító okiratának módosítása
Szilárd polgármester

Előteriesztő: Sziráki

7./

Védőnői

feladatok ellátására vállalkozási
Szilárd polgármester

szerződés kötése

E1őterjesztő: Sziráki

8./GÖdÖllŐ Környéki

Regionális Turisztikai Egyesülettel IGKRTEI kötendő megállapodás
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
9./ Eb rendészeti feladatokkal kapcsolatos
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

együttműködési megállapodás

megtárgyalása

10./ VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulással kapcsolatos tulajdonosi
döntések
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
11./ Radics Lajos és felesége az 1249. és az 1250. hrsz.-ú ingatlanok ügyének rendezése
Sziráki Szilárd polgármester

Előtericsztő:

12./ Oláh Krisztina önkormányzati lakás megvásárlásának ügye
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester

13.1 Ingyenes közterület használati kérelem
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

14.1 Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

15.1 Valkó Nagyközség Belső Ellenőri 2013. éves összefoglaló jelentés
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
16.1 Tóparti közvilágítás
Sziráki Szilárd polgármester

Előterjesztő:

17.1 Vállalkozói szerződés kötése védőnői feladatok ellátására
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
Zárt ülésen:
18.1Energopark Valkó Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Sziráki Szilárd polgármester
19.1Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
dr. Filipsz Andrea jegyző

Előterjesztő:

20.1 Egyebek, indítványok
Mindenki megjelenésére számítunk.
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Valkó, 2014. február 26.
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Sziráki SZ J~. ~~'
polgármester -

