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Jegyzokonyv
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Jegyzokonvvvezeto:
Majome Burghardt Angela

igazgatasi fOeloado

Balogh Istvan polgarmester:
Szeretettel k6sz6nt6k minden jelenlevot a soron kovetkezo nyilvanos iilesiinkon. Balogh Robert
jelezte tavolmaradasat, a mai iilesrol, jelenleg kiilfoldon dolgozik. Megallapitom, hogy az iiles
hatarozatkepes, mert az 5 fOs kepviselo-testiiletbol4 f6 jelen van.
T6th Janosne cimzetes fOjegyzo:
A napirendek targyalasa elOtt szeretnem tajekoztatni a testiiletet arrol, hogy felsobb jogszabaly
alapjan, azokon a telepiileseken is kell jegyzokonyv hitelesitot kijelolni, ahol eddig ez nem volt
sziikseges. A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat ilyen irany(l modositasara a k6vetkezo iilesen sort
fogunk keriteni, de kerem a tisztelt Polgannester Urat, hogy a mai iilesen is sziveskedjen hitelesitOket
kijel6lni.
Balogh Istvan polgarmester:
Jegyzokonyv hitelesitonek Biro Denesne alpolgarmester asszonyt, es Keresztes Krisztian kepviselot
jel616m ki. Amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatban nines mas javaslat, azt elfogadasra
javaslom. Aki a hitelesitok szemelyevel, es a napirendekkel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Hod mer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
22/2014.(111.26.) hatarozata
jegyzokonyv hitelesitok szemetyerol es a napirendek elfogadasar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a 2014. marcius 26-i nyilvanos Kepviselotestiileti iiles jegyzokonyv hitelesitoinek Biro Denesne alpolgarmestert, es Keresztes Krisztian
kepviselot jeloli ki.
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A Kepviselo-testiileti iiles napirendjeit a kovetkezok szerint fogadja el:
1. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61
Eloterjeszto: polgarmester

2. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (11.25.) rendelet m6dositasa
Elotetjeszto: polgarmester

3. Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61
Elotetjeszto: polgarmester

4. Csakvari-Bodmeri Hfrmond6 SzerkesztOsegenek beszamol6ja
E/otetjeszto: po/garmester

5.

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak tamogatasi kerelme
Elotetjeszto: po/garmester

6. Aktualis iigyek

Nap ire n de k targyahisa:
1. Tajekoztat6 a ket iiies kozott vegzett munk:ir61
Balogh Istvan polgarmester:
Az elmult iiles 6ta nem tortent olyan fontos esemeny, mely indok:olta volna az irasos beszamol6
elk:esziteset.

Marcius 11-en a csaladsegito es gyermekj6leti szolgalat tanacskozasat tmiottuk itt a Faluhazan, ahol
reszt vett a vertesboglari Altalanos Iskola igazgat6ja, Nemeth Janos csaladgondoz6, valamint a
szolgalat pszichol6gusa is. A testiilet minden evben kap tajekoztatast a szolgalat munkajar61.
Megallapitast nyert, hogy a k:omyezo telepiilesekhez kepest Bodmer nagyon j6 helyzetben van. Nines
k:ritikus helyzet, harom gyermek van nevelosziiloknel a faluban, de tajek:oztatasuk: szerint ott is
rendben vannak a dolgok.
Marcius 16-an egy nagyon szep megemlekezesen vettem reszt az alpolgarmester asszonnyal
Kapolnapusztan. A II. Vilaghaboru szomoru esemenye volt, amik:or a telepiiles teljes ferfi lak:ossagat
kiirtottak. A koszoruzason reszt vett es beszedet mondott Toro Gabor orszaggyiilesi kepviselonk, a
V ertesi Erda vezerigazgat6ja, valamint Spergelne Radl Ibolya Gant kozseg polgarmestere.
Marcius 18-an a Faluhazan a Bicsk:ei Gyermekotthon egyik neveltje itt Bodmeron tette le
allampolgarsagi eskiljet. A fiatalember a delvideki haboru ittmaradottja, itt sziiletett, edesanyja itt
hagyta, igy keriilt a Gyermekotthonba. Szemelyesen ismerem a fiut es kerte, hogy itt Bodmeron
tehesse le az allampolgarsagi eskiljet. Az eskiltetel utani fogadast sajat k6ltsegemb01 finansziroztam,
az esemenyrol a Hirmond6ban is be fogok: szamolni. Kiilon k6sz6n6m alpolgarmester asszonynak azt
a gesztust, hogy ezt a fiatalembert ajandek:kallepte meg.
A vedonoi szolgalattal kapcsolatban tajekoztatom a tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy a k:orabbi
helyszini ellenorzes soran feltart hianyossagok:, eszk6z6k: beszerzese megtortent, a karral mozgathat6
csaptelep beszerzese meg folyamatban van. Ezzel a szolgalat teljes felszereltseggel whja a k:ismamak:at
es a gyerek:eket.
Amennyiben a tajek:oztat6val k:apcsoltban nines k:erdest, azt elfogadasra javaslom.
A Polgarmester lJr javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
23/2014.(III.26.) hatarozata
a ket tiles kozott vegzett munka elfogadasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testiilete, a polgannester ket iiles kozott vegzett
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismetie, azt elfogadja.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

2. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (11.25.) rendelet modositasa
Az e!Oterjesztes es a rendelet tervezet a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Reszemr61 nines eszrevetel a napirenddel kapesolatban, kerdezem az irodavezet6 asszonyt kivanja-e
kiegesziteni az el6terjesztest?
Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto:
Ez a kOltsegvetes m6dositas, mar a zarszamadas el6tti utols6 m6dositas, mely azokat a teteleket
tartalmazza, amit pluszban kapott az onkormanyzat, gondolok itt peldaul a jovedelemp6tl6
tamogatasra, melynel kevesebb el6zetes igenyles tortent. Az el6terjesztes els6 melleklete tartalmazza
azokat a teteleket, ahol valtoztatas tortent. A foosszeg igy 6.243 ezer forintra m6dosult. Az onkent es
kotelez6en vallalt feladatokat meg kellett bontani az allamhaztartasi torveny szerint, ezert mas
formaban kesziilt el a tablazat. Ugy latom, hogy az onkormanyzat tartani tudta a koltsegveteset, az
el6iranyzatoknak megfelel6en tortent a gazdalkodas.
Biro Denesne alpolgarmester:
Az ertekpapir osszege, a 6 milli6 forint nem szerepelt a penzmaradvanyban?
Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto:
Az ertekpapir bevaltas osszegevel emelkedett a f6osszeg.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines mas hozzaszolas, az 6nkormanyzat 2013. evi kol.t:segvetesenek m6dositasar61
sz616 rendelet tervezetet elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem" szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a
kovetkezo rendeletet alkotja:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
3/2014. (111.27.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat 2013. evi kOitsegveteserol sz616 2/2013. (11.25.) onkormanyzati rendeletenek
m6dositasar61
A rendelet a jegyzokonyv mellekletet kepezi.

3.Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61
A beszamo/6 ajegyzokonyv mellekletet kipezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Ha megnezziik a beszamol6 szamadatait, akkor lathat6, hogy pozitiv iranyli elmozdulas lathat6 a
korabbi evekhez kepest.
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Toth Janosne jegyzo:
Az ad6hat6sagi munkar61 tavaly okt6berben kapott beszamol6t a KepviselO-testiilet, most viszont a
teljes 2013. evrol tudunk tajekoztatast adni. A szamok ugy gondolom magukert beszelnek, az
ad6hat6sagi munka igen alaposnak mondhat6. A hatralekokat a kolleganok azmmal igyekeznek
behajtani. Bodmeron a tobbi telepiileshez kepest az onkentes ad6fizetes magasabb szazalekU, az
ad6fizet6 allampolgarok tudjak a kotelessegiiket.
Biro Denesne alpolgarmester:
A beszamol6b6llathat6, hogy az iparuzesi ad6t tulteljesitettlik 500 ezer forinttal. Ez a koltsegvetesben
hoi jelenik meg? Ez nem igenyli atmak m6dositasat?
Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezetO:
Nem sziikseges, a penzmaradv{myban szerepel, annyival emeltiik az osszeget, amennyi a teljesites
osszege.
dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto:
A hatralek, egy ceg elmaradasa. A behajtas a sokadik lepesnel tart, az inkassz6t is megpr6haltuk, de
nem sikeriilt, jelenleg mar aNAV-nal van vegrehajtason az ad6tartozas osszege.
Balogh Istvan polgarmester:
Ha van jogszahalyi lehetosegiink arra, hogy az ad6t be nem fizeto szemely kiletet a Kepviselo-testlilet
megismerje, akkor ezzel szeretnenk elni. Megfelelo indokot ad ez arra, hogy a testiilet egyetlen tagja
sem vesz tiszteletdijat, es azt a telepiiles javara forditja. Ha a behajtast informaci6kkal segiteni tudjuk,
akkor ezt az osszeget is a telepiiles javara fordithatnank. Erre kerem, a k6vetkez6 iilesen terjiink
VlSSZa.

A Kepviselo-testiilet neveben megk6sz6njiik, az ad6hat6sagi munkajat. Amennyiben nines mas
hozzasz6las a hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete
24/2014. (III.26.) hatarozata
adohatosagi munkarol sz616 beszamolo elfogadasarol

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal
2013. evi ad6hat6sagi munkajar61 sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja.
Megkoszoni az alapos ad6hat6sagi munkat, es keri hogy a jovoben is hasonl6 odafigyelessel jarjon el a
Hivatal.
Hatarido: folyamatos
FeleiOs: jegyzo

4. Csakvari-Bodmeri Hirmondo Szerkesztosegenek beszamoloja
Az elfJterjesztes es beszamo/6 ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Szomoruan vettiik tudomasul, hogy Meszarosne Agoston Ildik6 lemondott az elnoki tisztsegerol.
Bodmer Kozseg Onkormanyzata neveben megkoszonjiik a munkajat, nyugdijas eveihez j6 pihenest
kivanunk.
A mult iilesen Katona kepviselo ur kerte, hogy keriiljon be a Hirmond6ba az ingatlantulajdonosok
reszere sz616 felWvas a koztisztasagi rendeletlinkkel kapcsolatosan. Ez a keres teljesiilt. Reszletesen
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szerepelt a cikkben, hogy kifejezetten a csak a szaraz kerti hulladekot lehet egetni az arra kijel6lt
napokon. A birsagolasra is kitettem a felhivasban.
Biro Denesn~ alpolgarmester:
Sajnos az ujsag mindig ut6lag jelenik meg, a legut6bbiban a marciusi helyett a februari orvosi iigyelet
jelent meg. Erre nem lehetne odafigyelni? Velemenyem szerint m6dositani kellene a lapzarta idejet,
mindig ut6lag tajekoz6dunk a hirekr61 is. A kovetkez6 testiileti iiles idopontja is szerepel az ujsagban,
de az mar nem is aktualis.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Az iigyeleti datumok elcsuszasa val6ban nagyon kellemetlen,
szerkesztobizottsag velemenyet.

erre fel

fogom

hivni

a

Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines mas eszrevetel, a Csakvar-Bodmeri Hirmond6 Szerkesztosegenek beszamol6jat
elfogadasra javaslom.

A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete
25/2014. (III.26.) hatarozata
Csakvar-Bodmeri Hirmond6 Szerkesztosegenek beszamol6jar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Csakvari-Bodmeri Hirmond6 2013. evi
tevekenysegerol sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja.
Egyetert azzal, hogy a szerkesztoseg elnoki tisztseget 2014. februar 1. napjat61 Szekeresne Horvath
Zsuzsanna latja el, valamint azzal, hogy a bizottsagba uj tagkent Szverle Balazs keriiljon. A nyugdijba
vonul6 elnok Meszarosne Agoston Ildik6 munkajat megkoszoni, nyugdijas eveihez j6 pihenest kivan.
Felkeri a polgarmestert, hogy a testiilet donteserol hatarozat megkiildesevel ertesitse Csakvar-Bodmeri
Hirmond6 szerkesztoseget.
Hatarido: folyamatos
FeleiOs: jegyzo

6. Vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak tamogatasi kerelme
Az elffterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
V ertesboglar polgarmesteretol kaptunk egy megkeresest, melyben tamogatast ker az iskolai konyvtar
polcrendszerenek kialakitasahoz
Biro Denesne alpolgarmester:
A levelet olvasva ugy ertelmezem, hogy 2012-ben palyaztak az iskolai konyvtar korszerusitesere,
melynek kivitelezese most tortenik meg.
Katona Laszlo kepviselo:
A level arr61 sz61, hogy nyertes volt a palyazat, de mivel allami kezbe keriilt az iskola, igy a konyvtar
tovabbi mukodese nem az onkormanyzat feladata, es az osztalytermekbe akarjak elhelyezni a
konyvtarat.
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Biro Denesne alpolgarmester:
EbbOl a levelbol en azt olvasom ki, hogy palyaztak az iskolai konyvtar korszen1sitesere. Ezidaig a
muvelodesi hazban volt az iskolai konyvtar is. A palyazat feltetele, hogy at kell telepiteni az altalanos
iskolaba az iskolai konyvtarat. Az iskola allami fenntartasba keriilt, de a beruhazasokat a KLIK nem
finanszirozza. Egy konyvespole, a kepviselok szerint beruhazas? Szerintem eszkozbeszerzes. Azt irjak
a levelben, hogy megvettek a laminalt lapokat, es tarsadalmi munkaban beszereltek. Akkor mihez kell
a tamogatas? Mi szerepelt a palyazatban? A level alapjan 7 milli6 forint koltsegvetesi hiannyal
kiiszkodnek, akkor ezek szerint a vertesboglari onkonnanyzat nem tud bele tem1i. Megjegyzem,
Bodmernak 4 milli6 forintos koltsegvetesi hianya van.
Ugy tudom, hogy eleg komoly osszeget nyertek a palyazaton, azt gondolom, hogy a laminalt lapok
osszege ebben szerepel. Nem is ertem, hogy a 100 ezer forintos tamogatast hogyan lehet
szabalyszeruen atadni, mert az iskola nem onkormanyzati fenntartasban van. A vertesboglari
onkonnanyzatnak szinten nem tudunk penzt adni, mert ott nines megfelelo szakfeladat, es a KLIK
reszere sem tudunk penzt atadni. Mondjak meg, hogy mire van szi.iksegiik, es a bodmeri onkonnanyzat
szamlajara megvesszi.ik, es hasznalatra atadjuk az iskolanak. A KLIK-nel erdeklodtem, ok nem tudnak
a V ertesboglari Iskola ilyen j ellegu kereserol.
dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto:
Ugy tlinik szamomra a lefrtakb61, hogy akkor palyaztak, amikor meg a KLIK nem vette at az iskolat,
az iskolai konyvtarat ugy fejlesztettek, hogy az nem az iskolai epi.ileteben volt, hanem egy masikban.
Palyaztak, megnyertek, melyben nem szerepelt a polerendszer kialakitasara vonatkoz6 tetel. Tehat
meg a palyazatot megelozoen kellett val6szinlileg betelepiteni az iskolaba, mert arra palyaztak, ami
nem is ott volt. Ezt kell most megoldani, es erre nem tudnak a p3lyazatb61 penzt szerezni, es val6szfnu
ezert fordultak most segitsegert Bodmer Onkonnanyzatahoz, tekintettel arra, hogy a bodmeri gyerekek
is v ertesboglarra jarnak iskolaba.
Keresztes Krisztian kepviseiO:
V elemenyem szerint, a level egy resze kiilon egyeztetest igenyel. Szamomra nem vilagos a levelbOl,
hogy mire is kell a penz konkretan. Ha megvettek a laminalt lapokat, akkor mire kell a tamogatas?
Eloszor egyeztetni szi.ikseges ugy gondolom, majd el kell dontetni.ink, hogy tamogatjuk-e vagy sem, es
ha igen, akkor mekkora osszeggel.
Balogh Istvan polgarmester:
Ugy gondolom, hogy a kerdesek tisztazasa erdekeben telefonon felhivom Sztanyi Istvant,
V ertesboglar Kozseg polgannesteret.

Balogh Istwin polgarmester kihangositott telefonon felhivja Vertesboglar Kozseg polgarmesteret, es
ismerteti a testiJlet alta! feltett kerdeseket.
Sztanyi Istvan polgarmester:
A KLIK-kel kotott szerzodesben szerepel hogy omit finansziroz. Csak az iskola miikodesi kiadasait
finanszirozza. Az epi.ilet fenntartas es a beruhazas, a targyi eszkozok beszerzese mind az
onkormanyzat dolga.
Balogh Istvan polgarmester:
A levelbOl az tunik ki, hogy mar meg lettek veve a polcok. A testi.iletnek a velemenye, hogy mi
megvennenk az anyagot, es atadjuk hasznalatra, mert a penzatadast nem latjuk torvenyesnek.
Sztanyi Istvan polgarmester:
bnkormanyzatunknak 7 milli6 forint hianya van, de ugy dontottunk, hogy mindenkeppen
megesinaljuk a poleokat. Megtortent a vasarlas, fel is vannak szerelve a 8. osztalyba. Meg lehet nezni,
nagyon j61 neznek ki. Att61, hogy nem mi vagyunk a fenntart6k, meg a mi gyennekeink i.ilnek a
padokban. Tamogataskent atadhat6 az onkonnanyzatnak az osszeg eelzott tamogataskent, ez teljesen
szabalyos.
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Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Ennek val6ban nines penziigyi akadalya.
Ket·esztes Krisztian kepviseiO:
Kerdezem a polgarmester urt61, hogy mennyibe keriilt a teljes beruhazas?
Sztanyi Istvan polgarmester:
Pontosan meg nem tudjuk a vegi::isszeget, de 100-120 ezer forint ki::iriili lesz a vege.
Katona Laszlo kepviseiO:
Nem ertem, akkor miert Bodmer fizesse majdnem az egesz i::isszeget? V elemenyem szerint a felet
adjukmeg.
Sztanyi Istvan polgarmester:
Nem ertem a problemat. Nem ki::itelezo tamogatast adni, akkor sines semmi baj, ha nem kapunk
semmit, es egyediil finanszirozzuk a beruhazast. Nem akarok semmit sem eroltetni, ez nem
ki::itelezettseg, hanem keres.
Balogh Istvan polgarmester:
Ki::iszi::injiik, hogy rendelkezesiinkre allt, a testiilet hozni fog egy di::intest, melyrol irasban ertesiteni
fogjuk.

A polgarmester Ur bontja a telefon kapcsolatot Sztanyi Istvannal.
Biro Denesne alpolgarmester:
so ezer forint tamogatast javaslok eelzott tamogataskent atutalni

vertesboglar bnkormanyzatanak.

Balogh Istvan polgarmester:
Ugy gondolom legyen a bekeriilesi ki::iltseg fele, azaz 60 ezer forint.
Biro Denesne alpolgarmester:
J61 van, akkor legyen 60 ezer, de szeretnem megjegyezni, hogy ezt a tamogatast a KLIK is megadhatta
volna az iskolanak.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines mas javaslat, szavazasra boesatom a vertesboglari altalanos iskola ki::inyvtar
polcrendszerenek 60 ezer forintot tamogatasat. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete
26/2014. (III.26.) hatarozata
altalanos iskola tamogatasa
Bodmer Ki::izseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, v ertesboglar Ki::izseg Onkormanyzata reszere
60 ezer forint i::isszegii eelzott tamogatast nylijt, a V ertesboglari Nemet Nemzetisegi Nyelvoktat6
Altalanos Iskola, iskolai ki::inyvtar polerendszerenek kialakitasahoz.
A tamogatas i::isszeget az i::inkormanyzat a 2014. evi ki::iltsegvetesebOl biztositja. Felhivja a
polganneste1t, hogy a hatarozat megkiildesevel tajekoztassa V 6Itesboglar Ki::izseg Kepviselo-testilletel.
Hatarido: folyamatos
FeleiOs: jegyzo
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7. Aktualis iigyek
7/1. Az epitett es termeszeti komyezet helyi vCdelmerol szolo onkor·manyzati rendelet
megalkotasa
Az el6teT:jesztes es a rendelet tervezet ajegyz6konyv mellekletet kepezi.
Toth Janosne cimzetes fojegyzo:
A Kepviselo-testiilet a 16/20 14.(II.26.) hatarozataval az epitett es termeszeti kornyezet belyi
vedelmerol sz616 rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyeztetesre bocsatotta. A nyitvaall6 idoben a
tervezettel kapcsolatban eszrevetel nem erkezett, ezert annak megalkotasat javaslom.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben a rendelet alkotassal kapcsolatban nines mas eszrevetel, javaslat a tarsadalmi
velemenyezesre bocsatott rendeletet tervezetet szavazasra bocsatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nCikiil az alabbi rendeletet alkotja:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
4/2014. (IV.07.) onkormanyzati rendelete
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vCdelmerol

A rendelet, az altalimos es reszletes indoklas, valamint az el6zetes
hatasvizsgalati lap ajegyz6konyv mellekletet kepezi.

7/2. Vasvari Pal utca utpadka rendezese
Balogh Istvan polgarmester:
Tajekoztatast kaptunk arr61, bogy az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vevo onkormanyzatok
reszere kiirt palyazatunk nyertes lett. Holnap megyek alairni a szerzodest a Kincstarba. A 2 milli6 942
ezer forintot nyertiink el, ehhez meg hozzatessziik a koltsegvetesi tartalekunkat, es abogyan mar
korabban dontott a testiilet, a Vasvari Pal utcaban megcsinaljuk a bejar6kat es a bidakat. Korabban
hozott batarozatunk alapjan a SOSO Foldszer Kft-vel a palyazat elbiralasat kovetoen baladektalanul
megkotjiik a vallalkozasi szerzodest. Erre most fog sor keriilni, kerek felhatalmazast arra, bogy a
vallalkoz6i szerzodest alairbassam.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviselO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete
27/2014. (111.26.) hatarozata
Vasvari Pal utca utpadka rendezese

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, az ad6ssagkonszolidaci6ban reszt nem vett
onkormanyzatok reszere kiirt nyertes palyazata ismereteben, a Vasvari Pal utca utpadka rendezesere, a
18/2014.(II.26.) batarozataval kivalasztott kivitelezovel, a SOSO Foldszer Kft-vel vallalkozasi
szerzodest kot. Felkeri a polgarmestert, bogy intezkedjen a munka mielobbi megkezdese erdekeben.
Hatarido: azonnal
FeleiOs: polgarmester
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7/3. Aktmilis

hih~koztato

Balogh Istvan polgarmester·:
A telepiiles egyhazi eletevel kapcsolatban szeretnek egy par sz6ban tajekoztatast adni a testuletnek,
hiszen az egyhaz is a telepuleshez tartozik. Az egyhazmegye vezetese muszaki ellenort ki.ild ki a
par6kian k6zelmultban tett fejlesztesek, beruhazasok ellenorzesere. Szomoru tenykent vettem en ezt
tudomasul, hiszen ezidaig eszebe sem jutott az egyhazmegyenek, bogy a par6kia epiiletetenek a!lagat
felmerje, holott ezzel az egyhazi torvenyek alapjan ezzel ketevente foglalkozni kell. Sok ev 6ta nem
volt vizitaci6 Bodmeron. Most lesz ellenorzes, amikor az egyhaz kozseg penzet a felujftasra forditotta
a gondnok, pedig ebben a lehetetlen helyzetben ez az osszeg komoly onereje lett volna egy nagy
palyazatnak. Ennyiben szerettem volna tajekoztatni a Kepviselo-testiiletet.
A KepviseiO-testiilet reszerol tObb hozzaszol:is, bejelentes nem erkezett. A Polg:irmester
megkoszonte a megjelentek aktiv reszvetelet, es a nyilv:inos KepviseiO-testiileti iilest 18:05-kor
bez:irta.

jegyzokonyv hitelesitok

9

JELENLETI

IV

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
2014. marcius 26-an 15.30-kor
megtartott so ron kovetkezo nyilvanos iileserol

Szavazati joggal meghivottak:

1.)

Balogh Istvan

polgarmester

2.)

Biro Denesne

alpolgarmester

3.)

Balogh Robert

kepvisel6

4.)

Katona Laszlo

kepvisel6

5.)

Keresztes Krisztian kepvisel6
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Bodmer Kozseg Onkornuinyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu
www .bodmer.hu

MEGHIVO
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
2014. marcius 26-an (szerda) 15.30 6rakor

soron kovetkezo nyilvanos iilest tart, melyre ezliton
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghivom.

Az iiles helye: Faluhaza nagyterme, Bodmer, Vasvari P. u. 58.
Napirend:
1. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61
El6te1jeszt6: polgarmester

2. Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (1!.25.) rendelet m6dositasa
El6terjeszt6: polgarmester

3. Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61
El6te1jeszt6: polgarmester

4. Csakvari-Bodmeri Hirmond6 Szerkesztosegenek beszamol6ja
El6te1jeszt6: polgarmester

5.

v ertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak tamogatasi kerelme
El6te1jeszt6: polgarmester

6. Aktm'tlis ugyek
A napirend fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamitok!

Bodmer, 2014. marcius 21.

Balogh Istvan sk.
polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal(d),bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviseiO-testiilet 2014. marcius 27-i nyilvanos iilesenek
2. napirendi pontjahoz
Napirend:

Az Onkormanyzat 2013. evi kOltsegveteserol sz616 2/2013. (11.25.) rendelet
m6dositasa

EIOterjesztO:
EIOterjesztest keszitette:

Balogh Istvan polgannester
Si:iri:isne Mohacsi Krisztina gazdalkodasi irodavezet6

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
Onkormanyzatunk 2013. evi koltsegvetesi rendeletenek m6dositasa utan a kepviselo-testiileti dontesek
miatt p6te16iranyzatok erkeztek, amelyek sziiksegesse teszik a rendelet m6dositasat.
A m6dositasok atvezetese utan a koltsegvetesi m6dositott f66sszegiink 31.907 e Ft-r61 38.150 e Ft-ra
emelkedik, az emelkedes osszege 6.243 eFt, (e!Oterjesztes I. melleklete) a m6dositas reszletezese az
alabbiak szerint tortent:
305 eFt osszegu p6te16iranyzat erkezett a tilzifavasarlast kiegeszito tamogatasakent, 419 eFt
p6te16iranyzat erkezett berkompenzaci6ra, ebb6114 eFt meg a 2012. evre vonatoz6an, 46 eFt Erzsebet
utalvanykent a rendszeres gyermekvedelmi penzbeli tamogatasra, valamit ertekpapir bevaltas tortent
6.000 eFt osszegben.
Az eloiranyzatok biztositashaz tobb helyen atcsoportositasok valtak sziiksegesse, j6vedelemp6tl6

tamogatasok bevetelei es kiadasai egyarant csokkentesre keriiltek 526 eFt osszegben, valamint
csokkentve lett a szerkezetatalakitas tartalekba helyezett p6tel6iranyzata kiilonfele kiadasokra (pii-i
szolgaltatasok kiadasa, berleti dij, munkaad6st terhelo szemelyi j6vedelemad6, munka vedoruha,
egyeb dologi, afa es rendkiviili gyermekvedelmi tamogatasok p6tel6iranyzatainak biztositasahoz
446 eFt osszegben.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiiletet, hogy eloterjesztesem vitassa meg es a rendelet-tervezetet
fogadja.

Bodmer, 2014. marcius 18.
R<tlogh Istvan sk.
polgarmester

Bodmer Ktizseg Onkormanyzat;lnak 2013. evi ktiltsegvetes m6dositasanak reszletezese

Bevetel

Kiadas
szakfeladat lszakfeladat neve
8419011 Onkormanyzatok-~s tarsulolsok elszamolasai
8821111Aktiv koruak ellatasa
8821131Lakasfenntarta-si tamoqatas normativ alapon
8821111Aktiv koruak ellatasa
---8419011 Onkorma~tok es tarsulasok-elszamolasai
-8821221Atmeneti segely
-8419011 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai
8419011 Onkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai
8411121 Onkormanyzati jogalkotas
8411121 Onkormanyzati jogalkotas
84111210nkormanyzati jogalkotas
8414031Varos-, ki:izseggazdalkod2si m.n.s. szolgaltatasok
8414031Varos-, ki:izseggazdalkod2si m.n.s. szolgaltatasok
841901\0nkormanyzatok es tarsulasok elszamolasai
8821171 Rendszeres gyermekvedelmi penzbeli ellatas
84111210nkormanyzati jogalkotas
8411121 Onkormanyzati jogalkotas
84111210nkormanyzati jogalkotas
8411121 Onkormanyzati jogalkotas
8411121 Onkormanyzati jogalkotas
84111210nkormanyzati jogalkotas
84111210nkormanyzati jogalkotas
84111210nkormanyzati jogalkotas
8821241Rendkiv01i gyermekvedelmi tamogatas
4211001Ut, aut6palya epitese
42110olllt, autopalya epitese
84111210nkormanyzati jogalkotas
8419111Forgatasi celu finanszirozasi muveletek
84111210nkormanyzati jogalkotas

1------

I megnevezes
lii:ivedelemp6tl6 tam.-ra
lfoglalkoztatast.hely .tam.
liakasfennt.tamogatas
lrendszeresszoc.segely
ltuzifa vas.kiegTim.
ltermesz.atrrieneti segely
I Berkompenzaci6
I Berkompenzaci6 2012
I Berkompenzaci6
I Berkompenz;ki6
1Szoc.hozzajar.ad6 berkom
I Berkompenzaci6
1Szoc.hozzajar.ad6 berkom
ITermeszetbeni Erzsebet utalv.
ITermeszetbeni Erzsebet utalv.
lszerkezetatalakitasi p6t.ei.
I pO.szolgaltatasra p6t.ei.
lmunkaadot terh.szja pot.ei.
I berleti dij p6t.ei.
legyeb dolgoi kiadas p6t.ei.
lmunka es vedoruha
lhajto kenoanyagra pot.ei
lata pot.ei
lrendkivOii gyvt p6t.ei.
IFelujitas utak
lutak ata
ltartalek csokkentes
IErtekpapir bevaltas
lfelhalmozasi tartalek

Icsi:ikkenes

305 000

187 000
10000
53 000
133 000
36 000
44000
446000
I

140 000 I
8 cool
10 000 I
50 000 I
1s cool
3o cool
8 cool
185 cool
153 cool
42 cool

1

I
I
1

I
1

I
I
I

I
I
I

I
I
6 ooo cool
7 409 000;
6 243 000;

- - ,- - ·

----

I
1

I
I
1
I
1
I
I
I
1950001

I
I
1166 000 i
'

Icstikkenes
I eloiarnyzat
525 OOOii:ink.mOk.tamogatas
tarsadalom.es.szoc.
ta rsadalom.es.szoc.
tarsadalom.es.szoc.
305 000 I
Itink.mOk.famogatas
tarsadalom.es.szoc.
405 000 I
Ii:ink.mOk.tamogatas
14 ooo I
Itink.mOk.tamogatas
szemelyi juttatas
szemelyi juttatas
munkaad6t terhel6 j.
szemelyi juttatas
munkaad6t terhel6 j.
i:ink.mOk.tamogatas
44000
tarsadalom.es.szoc.
tartalek
I dologi kiadas
1
ldologi kiadas
Idologi kiadas
Idologi kiadas
ldologi kiadas
I
ldologi kiadas
ldologi kiadas
ltarsadalom.es.szoc.
lfelujitas
lfelujitas
I
ltartalek csokk
6 ooo oool
lfinanszir.bevetel
lfelhalm.celu kiadas
6 768 000!
525 000
6243000'
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--------
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~

- . ~~ig~;:~:::-!:_e_l-I Munkaad6t
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L____

\Kiadas

terhel6 jar.
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330000

___:::=:___8J_Q_Q2_

Dologi

I

I

I Ellatottak

261 000
penzbeli juttatasa

__

- _----- _Jl_O-Q2_
195 ooo
-------- ---- --:641 000

IFelujitas
IMOk.tartalek cstikkenese

-
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i
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ni:ivekedes

172 000
76 000
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Eloterjesztes 1. melleklete

_______

I Felhalomozasi tartalek
!bsszesen

_____
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~0 000
6 243 000

Bodmer Kozseg Onkormanyztanak 2013. evi koltsegvetesi merlege, a 2011. evi teljesftes, a 2012. evi eloiranyzatokat es teljesftesek merlege
El6terjesztes 2. melleklet

2012.ev
2011. evi
eredeti
teljesites
eloiranyzat.
3 052 000
2 763 000
961 000
768 000
5 040 000
4 555 000

S.sz.

Megnevezes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Szemelyi juttatasok
Munkaad6kat terhe16 jarulekok
Dologi es egyeb foly6 kiadasok
Kamatkiadasok
Miikodesi c.tamogatasert.kiadasok
3 649 000
Allarnht.kiviilre vegleges miik.c.penzeszk.atada
194 000
Szocialpolitikai juttatasok, egyeb ellatasok
2 539 000
Miikodesi tartalek
/
Mfikodesi kiadas6k osszesen
14 950 000
Felujitas
Felhalmozasi kiadasok
373 000
Felhalm.c.tamogatasert.kiadasok, egyeb tamog.
Allarnht.kiviilre vegleges felhalm.c.penzeszk.atadas
Tamogatasi kolcsonok nylijtasa Aht-on kiviilre
Felhalmozasi tarta~ek
Rovid lejararu koltson nylijtasa
373 000
Felhalmozasi kiadasok osszesen
Koltsegvetesi penzforgalmi kiadasok osszese1 15 323 000
Hosszli lejararu hite1ek
Tart6s hitelviszonyt megtest.ertekpapir kiadasok
Forgatasi c. hitelviszonyt megtest. Ertekpapir ki
3 000 000
Fimmsziroiasi kilidasok osszesen
3 000 000
18 323 000
Penzforgalmi kiadasok osszesen
Penzforgalom nelkiili kiadasok osszesen
Tovabbitasi celu kiadasok
Kiegyenlito, fiiggo, atfut6 kiadasok
17 000
K:rAnAso~oss~~,.~::~a. Jf~:!;~J~~%2I :;i·<; .;,; !';;'rl~:34Q\Q!JO

26.
27.
28.
29.

Intezmenyi miikodesi bevetelek
43 000
K6zhata1mi bevetelek
10 839 000
Miik.c. tamogatasert.bevetelek, egyeb tarnogata
567 000
Allarnht-on kiviilr61 veg1eges miik.c.penzeszk.atvet.

8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
2012.ev
2012.ev
2013. ev
2013. ev 2.
2013. eredeti
varhat6
m6dositott
1.m6dositott m6dositott
eloiranyzat
eloiranyzat
teljesites
eloiranyzat
eloiranyzat
3 603 000
4 117 000
3 052 000
4 117 000
4 447 000
961 000
978 000
994 000
978 000
1 067 000
5 475 000
4 554 000
5 351 000
7 147 000
7 408 000

3 599 000
214 000
3 219 000
650 000
16 253 000
231 000
254 000

3 108 000
270 000
2 741 000
650 000
16.717 000
180 000
250 000

300 000
10 306 000

300 000
7 033 000

11 091 000
27 344 000

7 763 000
24 480 000

24 480 000

27 344 000

3 649 000
195 000
2 637 000

3 957 000
214 000
3 467 000
2 780 000
20 988 000
231 000

4 015 000
266 000
3 526 000
1 411 000
21460 000
312 000
9 835 000

4 015 000
266 000
3 535 000
770 000
21508 000
312 000
10 030 000

3 936 000
264 000
3 028 000
0
16 934 000

300 000
8 000 000

300 000
0

300 000
6 000 000

0

373 000
15 421 000

8 531 000
29 519 000

10 447 000
31 907 000

16 642 000
38150 000

10 342 000
27 276 000

3 000 000
3 000 000
18 421 000

0
29 519 000

0
31 907 000

0
38150 000

0
27 276 000

:31 907·000'

;38150000

-54 000
27 222 000

1 673 000
3 300 000
1 318 000

1 673 000
3 300 000
1 318 000

1 760 000
4 009 000
1 212 000

15 048 000
373 000

-81 000
:.····:327.~44;000

40 000
10 943 000
0

' ,. Y'24•480'<000. • ?18·~40!000 ) 29 519 0()()
40 000
10 201 000
950 000

I

2013. ev Ii
I
varhat6 I
I
te1jesites
3 902 000
972 000
4 832 000

54 000
10 829 000
567 000

40 000
3 789 000
1 318 000

'<

10 342 000

Bodmer Kozseg Onkormanyztanak 2013. evi koltsegvetesi merlege, a 2011. evi teljesftes, a 2012. evi el6iranyzatokat es teljesftesek merlege
El6terjesztes 2. melleklet
34.
35.
30.
31.
32.
33.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Tamogatasok, kiegeszitesek
6 604 000
7 080 000
11 101 000
6 593 000
6 603 000
33-b6l Koltsegvetesi tamogatas
6 603 000
11 IOI 000
6 593 000
6 603 000
Miikodesi beveteleiHisszesen
18 053 000 18 063 000
17 784 000 18 053 000 16 248 000
Felha1mozasi es to~ejellegu bevete1ek
346 000
231 000
231 000
346 000
180 000
29-bOl Onk.sajatos felhalmozasi es tokej. Bevetele
Fe1halmozasi ce1u tfun.ert.bevete1, egyeb tamogat.
Anamht-on kivii1ro1 veg1eges fe1h.c.penzeszk.atvet.
H.mogatasi kolcsonok visszateriilese Aht-or
40 000
48 000
50 000
48 000
61 000
Rovid 1ejaram k6lcs6n6k visszaterii1ese
Felhalmozasi bevetelek osszesen
394 000
281 000
394 000
271 000
241000
~~l~lfr{~!•efJ.m!II!EI~~Ill{(ifwl /< 18 447 000 :<<.:.l8p44 000 ,, x~~1802~"Q()o 18447000 •.•.••. 16519000 ·.."·
Hosszli 1ejaram hitelek felvete1e
Rovid lejaram hite1ek fe1vete1e
Tart6s hite1viszonyt megtest.ertekpapir bevete1e
KOI6nb6z6 finanszfrozasi bevetelek
IL >; . . .
.!.'•'
.··.;.;·;~;;y,:•:j,'" t:i•,~f;:;
:Finan:!lziroi~sftm~f~teiBsszeseri ~ .
"':'!; \ < .~······. ·•·.•· ·.·. • ;;. ·.·:: < ·;
•·
18 447 000
18 344 000
18 025 000 18 447 000 16 519 000
Penzforgalmi bevetelek osszesen
13 000 000
11 000
9 000 000
11 000
6 455 000
Penzforgalom ne1kU1i bevete1ek osszesen
Tovabbitasi celu bevete1ek
8 000
Kiegyenlit6, fiigg6, atfut6 bevete1ek
8 000
:
J
s
.
•
~yQ·
..OOO 29519 000
·•
•
'244800QO
BEvETELEK OSSZESEN
'xt~tt~4i~.~§~991! : ;;:z,g.·~~1;@U
c

.<< . . .· ·

11 591000
Jl 59I 000
17 882 000
231 000

11 834 000
II 834 000
18125 000
231 000

11 834 000
II 834 000
18 815 000
281 000

40 000

40 000

45 000

271 000
18 396 000

326 000
19141 000

18 153 000
13 754 000

6 000 000
6 000 000
24 396 000
13 754 000

6 000 000
6 000 000
25 141 000
0
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Bodmer Kiizseg Onkormanyzata 2013. evi kii1tsegvetes
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tervezet
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
... /2014. ( ..... ) onkormanyzati rendelete
az onk:ormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (II.25.) onkormanyzati rendeletenek
m6dositasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Magyarorszag helyi onk:ormanyzatair61
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatk:oreben eljarva, a k:ovetkezoket
rendeli el:

1. § (1) A az onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (II.25.) onkormanyzati
rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete keriil.
(2) Az R 2. melleklete helyebe e rendelet 2. melleklete keriil.
(3) Az R 3. melleklete helyebe e rendelet 3. melleklete keriil.
(4) Az R 4. melleklete helyebe e rendelet 4. melleklete keriil.
2. § Az R. 11. § (1)-(3)bek:ezdese helyebe a kovetkezo (1)-(3) bekezdes keriil:

,(1) A Kepviselotestiilet- figyelemmel az
Onkormanyzat 2013. evi k:oltsegveteset:

Aht.

23. § (2) bekezdes c) pontjaban foglalt eloirasra az

a) k:oltsegvetesi bevetelet
18.369 eFt-ban
b) finanszirozasi bevetelet
19.754 eFt-ban
c) beveteleit osszesen
38.150 eFt-ban
azaz harmincnyolcmilli6 szazotvenezer forint az 1. melleklet szerint,
d) k:oltsegvetesi kiadasait 38.150 eFt-ban
0 eFt-ban
e) finanszirozasi kiadasai
f) kiadasait osszesen
38.150 eFt-ban
azaz harmincnyolcmilli6 szazotvenezer forint az 1. melleklet szerint,
g) koltsegvetesi hiany
19.754 eFt
azaz tizenkilencmilli6 hetszazotvennegyezer forint
(2) Onkormanyzat, az 6nal16an miikodo es gazdalkod6 valamint az 6nall6an miikodo koltsegvetesi
szervek egyiittes 2013. evi
a) miikodesi celu k:oltsegvetesi bevetelei:
b) miikodesi celu koltsegvetesi kiadasai:
c) miikodesi hiany

18.125 eFt,
21.508 eFt,
3.383 eFt

(3) 6nk:ormanyzat, az onal16an miikodo es gazdalkod6 valamint az onalloan miikodo koltsegvetesi
szervek egyiittes 2014. evi
a) fe1ha1mozasi celu koltsegvetesi bevetelei:
b) felhalmozasi celu koltsegvetesi kiadasai:
c) felhalmozasi hianya

271 eFt,
16.642 eFt,
16.371 eFt

(4) Az (2) bekezdesben meghatarozott 3.383 ezer Ft miikodcsi hianyanak fedezetet belso
finanszirozasb61, az elozo evi penzmaradvanyt jelOli meg 3.383 eFt-ban.
(5) Az (1) bekezdesben meghatarozott 16.371 ezer Ft felhalmozasi hianyanak fedezetet forgatasi celu
ertekpapir bevaltasab61 6.000 eFt-ban, valamint az elozo evi felhalmozasi penzmaradv::1nyt jeli:ili meg
10.371 eFt-ban.

3. § Az R. I2. § (1)-(2) bekezdese helyebe a ki:ivetkezo (1)-(2) bekezdes keriil:
(I) 2013. evre muki:idesi tartalekot 770 ezer Ft-ban, felhalmozasi tartalekot 6.000 ezer Ft-ban allapitja
meg, elore nem ismert feladatok megoldasanak fedezetere.
4. § (I) Ez a rendelet kihirdeteset ki:iveto napon lep hatalyba, rendelkezeseit a 2013. evi ki:iltsegvetes
vegrehajtasa soran alkalmazni kell.

Balogh Istvan
polgarmester

T6th Janosne
cimzetes fOjegyzo

A rendelet kihirdettem:
Bodmer, 2014 ........................ .

T6th Janosne
cimzetes fojegyzo
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3. mcliCklet
2013. evi felhalmozasi
kiadasok reszletezese

Megnevezes

Feliijitas
utak feluj itasara
Szennyvizrendszeren vegzett felujitas

Adott ki:ilcsi:ini:ik
Fclhalmozasi tartalck

osszesen

eloiranyzat ezer Ft-ban
Kiadas

10 342
10 030
312
300

6 000
16 642

Bodmer Kozseg Onkonm1nyzata 2013. evben tervezett a lakossagnak juttatott
szocialis raszorultsag jellegu ellatasainak reszletezese

s.sz.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Megnevezes
Rendszeres szocialis segely
Lakasfenntartasi tamogatas
Atmeneti segely
Apolasi dij
Termeszetbeni Erzsebet utalvany
Rendkiviili gyerekvedelmi segely
Osszesen

6sszeg ezer Ft-ban
1 568

574
1 105
59
44
185
3 535

4. melleklet

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal(a)bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviseiO-testiilet 2014. marcius 26-i nyilvanos iilesenek
3. napirendi pontjahoz

Targy:

Beszamol6 a 2013. evi ad6hat6sagi munkar61

Az eloterjesztest keszitette:
El6terjesztt5:

Nemethne Nagy Timea igazgatdsi elt5ad6
T6th Janosne cimzetes ft5jegyzt5

BESZAMOLO AZ ADOHATOSAGI MUNKAR6L 2013.12.31-EI ALLAPOT SZERINT

Az ad6hat6sagi munkat az iroda kereteben ket koztisztviselo vegezte.
A helyi ad6kban az ev soran megnott az adminisztraci6s munka, tobb hatarozat es ertesito szi.iletett es
keri.ilt kezbesitesre.
Az ad6hat6sagi munkak az evzarasi es az uj ev nyitasi feladataival kezdodnek. A beszamolasi
idoszakban ezt nehezitette, hogy a nyilvantartott adatok kigy(ijtesehez szi.ikseges uj szoftver verzi6
keri.ilt feltoltesre. Az elso felevi egyenlegertesitok azonban a korabbiaknal hamarabb jutottak el az
ad6z6khoz, es igy a befizetesek februar h6napt61 kezdodoen folyamatosan erkeztek be.
A nyit6 allapot kialakitasa utan a gepjarmiiad6ban feldolgozasra keri.ilt a 2012. evben kozvetlen
adas-vetellel atruhazott tulajdonu gepjarmuvek nyilvantartasba vetele, valamint a megszuntek
kivezetese. A meghozott hatarozatok tertivevenyesen postazasra keri.iltek. Sok munkaval es az
okmanyirodaval tortent folyamatos egyeztetesek eredmenyekeppen a helyi gepjarmuad6 nyilvantartas
6sszhangba keri.ilt a kozponti nyilvantartassal. Ezt kovetoen is minden h6napban feldolgozasra
keri.iltek a tulajdonos valtozasok, illetve a forgalomb61 val6 kivonasok es visszahelyezesek. ( 4-5 db
havonta)
A gepjarmuvek utan beszedett ad6nak (gepjarmuad6) a telepi.ilesi onkormanyzat (40%) es a kozponti
koltsegvetes (60%) k6z6tti megosztasa is tobblet feladatotjelent 2013. evtol kezdodoen.
Havonta, az aktualis h6nap 10-ig kell elutalnunk a megosztott gepjarmuad6t. Eadaton es az ONEGM
rendszerben is negyedevente adatot kell szolgaltatni. Hitelesitett bizonylatokat kell az
adatszolgaltatasokhoz csatolni es elki.ildeni a Magyar Allamkincstar reszere.
Az ipariizesi ado nyomtatvanyok aktualizalasa es a honlapra val6 feltoltese megtortent. Aprilisban a
vallalkoz6kkal folyamatos volt az egyeztetes az iparuzesi ad6elolegekrol, majd majus - junius
h6napban az iparuzesi ad6 feldolgozasra keri.ilt.

Az ev folyaman a befizeteseket folyamatosan konyvelti.ik az ad6z6k adatgyujtojere. Az elso es
masodik feleves befizetesi hataridot kovetoen megtobbszorozodott a konyvelesi tetelek szama. Az elso
felevrol zarasi 6sszesit0 keszi.ilt (amit verzi6m6dositas elozott meg), az elkeszitett jelentest a Magyar
Allamkincstamak megki.ildti.ik. Augusztus elejere kezbesitesre keri.iltek a masodik felevi
egyenlegertesitok, aminek k6sz6nhetoen mar augusztusban jelentos ad6 befizetes tortent. Az okt6ber
h6napban kiki.ildott felsz6litasok hatasara sokan rendeztek ad6tartozasaikat.

Ket ad6z6nak az okt6beri felsz6litasokat kovetoen inkassz6t tettunk a szamlajara. Egy ad6z6nak egy
evi ad6tetelt meghalad6 ad6tmiozas miatt a gepjarmllve kivonasra kerUlt. Letiltassal behajtasra kerult a
hatraleka, ezeti a gepjannllvet forgalomba helyeztettuk.
Ket 30.000 Ft osszegll ad6k m6djara torteno megkereses (kozigazgatasi birsag) volt az iden. A
kozigazgatasi bfrsagok 40%-a (24.000 Ft) az onkonnanyzatnal marad6 bevetel. A behajtott osszeg
60%-a (36.000 Ft) pedig a vegrehajtast kero Vas Megyei Rendor-fokapitanysagnak elutalasra kerult.
Ad6z6k szama: iparllzesi adona! 58, gepjannllad6nal153.
Az ad6 tablazatb61, j6llathat6, hogy a nyit6 hatralekok az ev vegere jelentosen csokkentek.
Hitelezoi igenyt nytijtottunk be 2014.01.14-en egy gazdasagi tarsasag felszamolasi eljarasaba.
(220.972 Ft gepjarmllad6 es 56.982 Ft kesedelmi p6tlek) Hitelezoi igenylinket a felszamol6
nyilvantartasba vette, az esetleges megterulesrol az eljaras vegen tud nyilatkozni.
A gepjarmuad6nal a nyit6 hatralek 238.004 Ft. EbbC\1220.972 Ft a benytijtott hitelezoi igenylink.
Kerem a tisztelt Kepvisel6-testiiletet, hogy az ad6hat6sag 2013. evi beszamol6jat vitassa meg es fogadja el.

Csakvar, 2014. marcius 21.
T6th Janosne sk.
cimzetes f6jegyz6

IIatarozatjavaslat
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete
.. ./2014. (111.26.) hatarozata
ad6hat6sagi munkar61 sz616 beszamol6 elfogadasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testUlete a Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal
2013. evi ad6hat6sagi munkajar61 sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja.
Felkeri a polgarmestert, bogy a testUlet donteserol hatarozat megkUldesevel ertesitse Csakvari Kozos
Onkormanyzati Hivatalt.

Hatarido: folyamatos
Felelos: jegyzo

Az ahibbi tablazat mutatja az ad6k alakulasat:
Ad6bevetelek el6iranyzata es teljesftese
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviselO-testiilet 2014. marcius 26-i nyilvanos iilesenek
4. napirendi pontjahoz

Targy:

Csakvari-Bodmeri Hirmond6 SzerkesztOsegenek beszamol6ja

Az ellfteriesztest keszitette:
Eliiterjeszto:

Meszarosne Agoston Ildik6 szerkeszto bizottsag elnoke
Balogh Istvan polgarmesler

Tisztelt Kepviselo-testiilet !
A Kepviselo-testiilet munkaterve alapjan minden evben napirendjere tiizi a Csakvari-Bodmeri
Hirmond6 Szerkesztosegenek beszamol6jat.
A szerkesztoseg elnoki tisztsegerol Meszarosne Agoston Ildik6 2014. februar 1. napjat6llemondott, az
elnoki feladatok ellatasaval Csakvar V aros Onkormanyzata Szekeresne Horvath Zsuzsanna bizta meg.
Ez errol sz616 43/2014.(1!.05) hatarozat az eloterjesztes mellekletet kepezi.

Kerem a tisztelt kepviselo-testiiletet, hogy a beszamo16t sziveskedjenek megvitatni, elfogadni, es az
elnoki tisztseg betolteset velemenyezni.

Bodmer, 2013. marcius 21.
Balogh Istvan sk.
polgarmester
Hatarozati javaslat:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiilete
.. ./2014. (111.26.) hatarozata
Csakvar-Bodmeri Hirmond6 Szerkesztosegenek beszamol6jar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Csakvari-Bodmeri Hirmond6 2013. evi
tevekenysegerol sz616 beszamol6jat megismerte, azt elfogadja.
Egyetert azzal, hogy a szerkesztoseg elnoki tisztseget 2014. februar 1. napjat61 Szekeresne Horvath
Zsuzsanna latja el, valamint azzal, hogy a bizottsagba uj tagkent Szverle Balazs keriiljon.
Felkeri a polgarmestert, bogy a testiilet donteserol hatarozat megkiildesevel e1iesitse Csakvar-Bodmeri
Hirmond6 szerkesztoseget.
Hatarido: folyamatos
FeleiOs: jegyzo

CSAKVAR VAROS ONKORMANYZATA
8083 Csakvar, Szabadsag ter 9. * Tel.: 22/582-310 * Fax: 22/354-135
titkarsag@csakvar.hu * www.csakvar.hu

KIVONAT

Csakvar V aros Onkormanyzata Kepviselo-testi.i1etenek
2014. februar 5-en megtartott
nyilvanos iilesenek jegyzokonyvebol

Csakvar Yaros Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
43/2014. (11.05.) hatarozata
Csakvari-Bodmeri Hirmond6 szerkesztosegeben tortent szemelyi valtozasokrol
Csakvar V aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testi.ilete tudomasul veszi, hogy Meszarosne Agoston
Ildik6 Csakvari-Bodmeri Hfrmond6 szerkesztosegi elnoki megbizatasar61 Iemond. Eddig vegzett
munkajat megkoszoni.
A szerkesztoseg elnoki feladatainak ellatasaval Szekeresne Horvath Zsuzsannat bfzza meg.
A szerkeszto bizottsagba uj tagkent Szverle Balazs, Csakvar, Kastelypark 2. szam alatti lakost
delegalja.

Hatarido: kiertesites azonnal
Felelos: polgarmester

-kmf-

T6th Janosne sk.
cimzetes fOjegyzo

Katonane dr. V enguszt Beatrix sk.
polgarmester

; : indm,iny hitelelil:
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Bodmer Kozseg OnkormanJ'zata KepviseiO-testiiletcnek
2014. marcius 26-i iilcscre
4. napir·end

8083 Csakvar, Szechenyi u. 8 •
.· Tel.: 06 22 582 016
hirmondo.csakvar@gmail.com

Konyvtar
8083Csakvar Szechenyi u. 8
florianakonyvtar@gmail.com

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak
Kcpvisclo-tcstiilctc rcszcrc

TAJ.EKOZTAT6 A csAKvAru- BODMERIHiRMOND6. TEVEKENYSEGEROL
2013 JANUAR- DECEMBER IDOSZAKBAN

A helyben t6rten6lapszerkesztes erdekeben Csakvar Yaros Kepvisel6 testiilete a 108/2011 sz. hatarozataban
dontott a Floriana Konyvtar iires allashelyere Majome Kiss M6nika szemelyeben egy multimedia szerkeszt6
es grafikai szerkeszt6 felveteler61, azert, hogy helyi szakkepzett emberrel oldja meg az ujsag kesziteset.

1. Csakvari Bodmeri Hirmond6 hirmondo.csakvar@gmail.com
A Kepvisel6 testiilet 106/2011 sz. hatarozataban dontott a Csakvari Bodmeri Hirmond6 szerkezeti,
tartalmi, formai meglijitasar61, s ehhez uj szerkeszt6bizottsagot jel61t ki.
A szerkeszt6-bizottsag tagjaiban valtozas tortent 2013 szeptemberet61 Szmolkane Bene Ibolya tavozasaval,
jelenleg a szerkeszt6segben az alabbi szemelyek dolgoznak:
Elnok. Meszarosne Agoston Ildik6
feladatai: A Hirmond6ba erkez6 anyagok atnezese, szerkesztese,dontes, kapcsolattartas a
k6zl6 szervezetekkel, a terjeszt6kkel, egyhazakkal, hirdet6kkel, stb. hirdetesek felvetele,
penziigyi reszenek elvegzese.
Tagok: Faddi Peterne - 6voda eleter61 beszamol6, cikkek irasa, szerkesztes.
Knausz Imre- gyermekj6let es gondozasi kozpont tevekenyseger61 beszamol6,
kapcsolattartas a terjeszt6kkel, Hirmond6 eljuttatasa a terjeszt6kh6z.
Szekeresne Horvath Zsuzsanna- civil szervezetekkel kapcsolattartas
Tamasne Metlagel Ildik6- iskolai hirek, esemenyek, lektoralas.
Majorne Kiss Monika szerkesztes, dizajn, nyomdai el6keszites
Megjegyeznenk, hogy a szerkeszteshez tovabbra is sziikseges egy jogtiszta program beszerzese, melyet az
egyik elnyert Leader palyazat varhat6an meg fog oldani.
Az ujsag formaja es szerkezete a tavalyihoz kepest nem valtozott, ez a forma es tartalmi megoszlas bevalt, a
nyomdai munkakat a G. es G. nyomda a Kek Elefant nyomdanak adta at majus h6napt61, az uj nyomda is
ugyanazon az aron es j6 minosegben dolgozik, mint el6dje.
A lapzarta maradt az el6zo h6nap 20-a, igy az ujsag az aktualis h6nap elso napjaiban megjelenik.
A visszajelzesek tobbnyire pozitivak voltak, sokan jeleztek, hogy tetszik az uj forma es tartalom, bar volt
nehany kellemetlen helyzet is, mikor esetleg nehezebben ertettek meg, hogy az ujsag kevesebb oldalu feszes
szerkezete nem teszi lehetove hosszabb es az ujsag profiljaba nem tartoz6 cikkek kozleset. Kiilonosen
nehezmenyeztek, hogy a cikkekben es 6nall6an sem kozliink koszonetnyilvanitasokat. Ezekre azonban mas
formakban lehet6seg nyilik (plakat, kepujsag, honlap)

I)enziigyi mutatok:
Kiadas:
Nyomdai koltseg.
2013. evben: 756.182 I AFAval egyiitt I
Bevetel:
Hirdetesi bevetel.
2013. evben: 205.419.-Ft IAFAval egyiitt I

A hirdetesi tarifa arai 2010-ben m6dosultak utoljara, ajelenlegi hirdetesi arakat az alabbi tablazat ismerteti.
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A kiadas es a bevetel kozotti kiilOnbseget az Onkormanyzat koltsegvetese biztositja.
Szeretnem kozOlni, -mivel ugy latom, hogy bar betegsegembol felgy6gyultam megsem vagyok 100%-os
munk:aer6- hogy elek a 40 eves munkaviszony utani nyugdijbavonulas lehetoseggel, es 2013 december 1tol a 8 h6napos felmentesi idomet elkezdtem, tenyleges munkavegzesem utols6 napja (a 4 h6napos munka
al6li felmentes es a szabadsagok miatt) 2013 febrmir 4., nyugdijas idoszakom kezdete augusztus 1.
Tehat 2014 februar 1-tol szerkesztoi bizottsagi tagsagomr6llemondok. A 2014 janmir 15-i szerkesztosegi
iilesen lemondtam funkci6imr61, melyet a szerkeszto bizottsag eltogadott.
Az i.ilesen a bizottsag egyhanglian javasolja a testiilet fele, hogy a szerk. biz. elnoki funkci6val Szekeresne
Horvath Zsuzsannat bizza meg, uj szerkesztosegi tagnak pedig Szverle Balazst, aki mar a Tv felveteleknel
segitett es riporteri, operatori munkat szivesen vallal.
A szerkeszl6seg javaslata szerint egyseges sajt6-media szerkesztoseg legyen, tehat nem lenne kettosseg.
Tovabba felvetette, hogy a hunlapun a Hirmond6nak lt:gyeu t:gy melleklete, ahova fel lehetne tolteni a
Him1ond6b6l kimaradt anyagokat, foleg a kepeket, esetleg musorokat.
Kerem a tajekoztat6 megvitatasat es elfogadasat.
Csakvar, 2014. januar 16.
Meszarosne Agoston Ildik6
A szerkeszto-bizottsagok elnoke

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal(ci),bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviselO-testiilet 2014. marcius 26-i nyilvanos iilesenek
5. napirendi pontjahoz

Targy:

vertesboglar Kozseg Onkormanyzatanak tamogatasi kerelme

Az eloterjesztest keszitette:
Eloterjeszto:

Majorne igazg.foea.
Balogh Istvan polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet !
V ertesboglar polgarmestere a csatolt levelben kereste meg Onkormanyzatunkat azzal, bogy anyagi
tamogatast kerjen az iskolai konyvtar fejlesztesehez, kialakitasahoz.
Kerem a tisztelt Kepviselo-testiiletet, bogy a levelben foglaltakat sziveskedjenek megvitatni, es
dontest hozni.
Bodmer, 2013. marcius 21.
Balogh Istvan sk.
polgarmester
Hat.arozati javaslat:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiilete
.. ./2014. (111.26.) hatarozata
iskolai konyvtar tamogatasar61

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, V ertesboglar Kozseg polgarmesterenek, az
iskolai konyvtar kialakitasaval kapcsolatos kerelmet megismerte,
A.) es ugy hatarozott, hogy a Vertesboglari Nemet Nyelvoktat6 Altalanos Iskola iskolai konyvtaranak
kialakitasat I 00 eFt-tal tamogatja.
A tamogatas osszeget az Onkormanyzat 2014. evi koltsegvetesebol biztositja.

B.) es ugy hatarozott, hogy anyagi lehetosegeit figyelembe veve, a Vertesboglilri Nemet Nyelvoktat6
Altalanos Iskola iskolai konyvtar(mak kialakftasahoz nem tud hozzdjarulni.
Felkeri a polgarmestert, hogy a testiilet donteserol hatarozat megkiildesevel ertesitse V ertesboglar
Kozseg Onkormanyzatat
Hatarido: 2014. marcius 31.
Felelos: polgarmester

'

'

Verteshoghir Kozseg Polgiirmestere
8085 Vertesboglar, Alkotmimy u. 3. tel: 20/923-85 I 0

hivataJ(a)vertesbo£1ar.fcjer.hu

Ikt.szam:

.

-~~r ./2014.

WV(\V. yertesboglar.bu

Targy: Tamogatas kerese
Vertesboglar, 2014. februar 13.

Bodmer Kozseg polgarmestere
Balogh Istvan reszere
Bodmer
Vasvari Pal u. 58.

Tisztelt Polgarmester Ur!
Tisztelt Kepviselo-testtilet!
Tisztelettel tajekoztatom Onoket, hogy a 2012-ben beny(ljtott palyiizatunk kedvezo elbirahisban
reszesult, melyen ertelmeben az iskolai konyvtar fejlesztese ill. nyilvantartasiinak korszerusitese valik
lehetove. A projekt ertelmeben szamit6gep munkaallomasok erkeznek az intezmenybe, melyet az
informatika oktatasaban j61 tudnak majd hasznositani. A palyazat egvik feltetele, hogy a kozsegi
konyvtarb61 a konyveket at ke!I telepfteni az iskola epiiletebe es kiilon sziikseges kezelni azokat.
Sajnos az elhelyezesnek es a tarolasanak nincsenek meg a feltetelei, Elkeriilhetetlen egy polcrendszer
kialakitasa, amely a 8. osztaly termeben lehetseges. A kivitelezeshez szilkseges laminalt lapok
beszerzese megtortent, az osszeallitas es felszereles koz6ssegi munka kereteben dijmenetesen tortenik.
Idokozben az intezmeny ailami fenntartasba keriilt, de a fenntart6 kozpont erre a celra nem ad
fedezetet, mert a beruhazasok az onkormanyzati feladatk6rebe tartoznak, A polcok kialakitasat viszont
mindenkeppen meg kell oldani, ezert elkezdtiik a megva16sitast.
1-iivel i:inkormanyzatunk 7 milli6 Ft koltsegvetesi hiannyal kiiszkodik, ezert azt szeretn6nk kemi,
amennyiben lehetseges a Bodmeri Onkormanyzat segitsen a feladat megoldasaban 100 ezer Ft erej6ig.
Ogy gondolom, hogy az eddigi egyiittmukodesiink es koz6~ feHepesunk az intezmeny fennmaradasaert
alapot adhat arra, hogy batorkodjak, egy ilyen kerdessel Onokhoz fordulni. Azt vallom, es j6magam
ugy is cselekszem, mintha a sajat intezmenyiink lenne tovabbra is, hiszen att61, hogy az allan1 a
fenntart6, meg a mi gyennekeink iiinek a padokban.
Segitsegiiket elore is megkoszonom:

Udv6zlettel:

Sztanyi Istvan
polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
3/2014. (111.27.) onkormanyzati rendelete
az onkormanyzat 2013. evi kOltsegveteserol sz616 2/2013. (11.25.) onkormanyzati rendeletenek
m6dositasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatimak KepviselO-testiilete a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny 143. § (4) bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan az
Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva, a kovetkezoket
rendeli el:
1. § (1) A az onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol sz616 2/2013. (II.25.) onkormanyzati
rendeletenek (tovabbiakban R.) 1. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete keriil.
(2) Az R 2. melleklete helyebe e rendelet 2. melleklete keriil.
(3) Az R 3. melleklete helyebe e rendelet 3. melleklete ke1iil.
(4) Az R 4. melleklete helyebe e rendelet 4. melleklete keriil.
2. § Az R. 11. § (1 )-(3)bekezdese helyebe a kovetkezo (1 )-(3) bekezdes keriil:

,(1) A Kepviselotestiilet- figyelemmel az
6nkormanyzat 2013. evi koltsegveteset:

Aht.

23. § (2) bekezdes c) pontjaban foglalt eloirasra az

a) koltsegvetesi bevetelet
18.369 eFt-ban
b) finanszirozasi bevetelet
19.754 eFt-ban
c) beveteleit osszesen
38.150 eFt-ban
azaz harrnincnyolcrnilli6 szazotvenezer forint az 1. melleklet szerint,
d) koltsegvetesi kiadasait
38.150 eFt-ban
0 eFt-ban
e) finanszirozasi kiadasai
f) kiadasait osszesen
38.150 eFt-ban
azaz harrnincnyolcrnilli6 szazotvenezer forint az 1. melleklet szerint,
g) koltsegvetesi hiany
19.754 eFt
azaz tizenkilencrnilli6 hetszazotvennegyezer forint
(2) 6nkormanyzat, az onal16an mukodo es gazdalkod6 valamint az onal16an mukodo koltsegvetesi
szervek egyiittes 2013. evi
a) mukodesi celu koltsegvetesi bevetelei:
b) mukodesi celu koltsegvetesi kiadasai:
c) mukodesi hiany

18.125 eFt,
21.508 eFt,
3.383 eFt

(3) 6nkormanyzat, az onal16an mukodo es gazdalkod6 valarnint az onalloan mukodo koltsegvetesi
szervek egyiittes 2014. evi
a) felhalmozasi celu koltsegvetesi bevetelei:
b) felhahnozasi celu koltsegvetesi kiadasai:
c) felhalmozasi hianya

271 eFt,
16.642 eFt,
16.371 eFt

(4) Az (2) bekezdesben meghatarozott 3.383 ezer Ft mi\kodesi hianyanak fedezetet belso
finanszfrozasb61, az elozo evi penzmaradvanytjeloli meg 3.383 eFt-ban.
(5) Az (1) bekezdesben meghatarozott 16.371 ezer Ft felhalmozasi hianyanak fedezetet forgatasi celu
ertekpapir bevaltasab61 6.000 eFt-ban, valamint az elozo evi felhalmozasi penzmaradvanyt jeloli meg
10.371 eFt-ban.

3. § Az R. 12. § (1)-(2) bekezdese helyebe a kovetkezo (1)-(2) bekezdes keriil:
(1) 2013. evre mukodesi tartalekot 770 ezer Ft-ban, felhalmozasi tartalekot 6.000 ezer Ft-ban allapitja
meg, elore nem ismert feladatok megoldasanak fedezetere.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba, rendelkezeseit a 2013. evi koltsegvetes
vegrehajtasa soran alkalmazni kell.
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Yaros cs kiizscggazdalkodas
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2013. evi felhalmozasi
kiadasok reszlclczcsc

Megnevezes

Fehijitas
utak felujftasara
Szennyvfzrendszeren vegzett felujftas
Adott kiilcsonok
Fclhalmozasi tartalck
iisszesen

cloiranyzat czer Ft-ban
Kiadas
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata 2013. evben tervezett a lakossagnak juttatott
szocialis raszorultsag jellegll ellatasainak reszletezese

s.sz.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Megnevezes
Rendszeres szoci<'tlis segely
Lakasfem1tartasi tamogatas
Atmeneti segely
Apolasi dij
Termeszetbeni Erzsebet utalvany
Rendkiviili gyerekvedelmi segely
Osszesen

osszeg ezer Ft-ban
1 568

574
1 105
59
44
185
3 535

4. melleklet

Bodmer Kozseg Onkormanyzat:inak
4/2014.(1V.07.) onkorm:inyzati rendelete
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vedelmerol

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviseio-testiiiete az epitett kornyezet aiakitasar6I es vedelmeroi
sz6I6 1997. evi LXXVIII. tv. 57. § (3) bekezdeseben kapott feihatalmazas aiapjan az epitett es
termeszeti kornyezet vedelmeroi az ahibbi rendeietet aikotja:
.Altalanos rendelkezesek
1. § ( 1) A rendelet a Bodmer Kozseg kozigazgatasi teriiietere terjed ki.
(2) A rendelet hatalya kiterjed minden termeszetes es jogi szemelyre, illetve jogi szemeiyiseggel nem
rendeikezo szervezetre.
Ertelmezo rendelkezesek
2. § E rendeiet aikaimazasa soran:
a) vedett teiepiilesszerkezet: a kepviseio-testiilet altai vedette nyiivanitott utcahai6zat, telek-szerkezet,
beepitesi m6d es epitesi vonai,
b) vedett teiepiiieskarakter: a kepviseio-testiiiet altai vedette nyiivanitott jellegzetes epiteszeti eiemek,
szerkezetek, formak, anyagok, szinviiag egyiittese,
c) vedett telepiileskep: a kepviselo-testiiiet altai vedette nyiivanitott utcakep, az epitett es a taji
kornyezet egyiittese. A vedett teiepiileskep az epitett es a termeszetes kornyezet elemeit egyarant
magaba fogiaija, igy kiilOnosen az epiiiethomlokzatokat, sziiuetteket, miitargyakat, novenyeket
(kerteket), kozteriiieti bUtorzatot es burkoiatokat. A vedett teiepiileskep resze Iehet a teriiiet
(teriiietreszek) hasznalati m6dja is.
d) vedett epiiiet, epitmeny: a kepviselo-testiiiet altai Vedette nyiivanitott oiyan epiilet, epitmeny, ameiy
a hagyomanyos teiepiiieskep megorzese ceijab6I, tovabba epiteszeti, telepiiles-torteneti, heiytorteneti,
regeszeti, miiveszeti vagy miiszaki-ipari-agrar szempontb6I jelentos aikotas. A rendeiet aikaimazasa
szempontjab6I vedettnek minosiilhet az a telek, annak hasznalati m6dja is, amelyen a vedett epiiiet,
epitmeny all.
e) vedett epiiietresz: a kepviseio-testiiiet altai vedette nyiivanitott oiyan epiiletresz, amely egeszeben
nem vedett epitmenyen, epitmenyben helyezkedik el. v edett epiiletresz Iehet kiiionosen az epiiiet
tomege, homlokzata, tetozete, portalja, Iepcsohaza, diszitmenyei, illetve kiilOnieges tart6szerkezete.
f) vedett mutargy: a kepviselo-testiilet altai vedette nyiivanitott, a d) es az e) pontok aiatt fel nem
sorolt epitmeny, miitargy - kiiionosen emlekmii, szobor, siremlek (sirko), utcabutorzat, diszkUt,
kerites.
g) ertekvizsgalat: a megfeielo szakkepzettseggel rendelkezo szemeiy( ek), szervezet( ek) altai keszitett
oiyan szakvizsgaiat, ameiy feltarja es meghatarozza a vedelemre javasolt ertek esztetikai, torteneti,
muszaki, illetve termeszeti jellemzoit.
h) vedett novenyzet: a kepviseio-testiiiet altai vedette nyiivanitott egyedi noveny vagy novenyegyiittes (fasor, park), amely varosto1teneti vagy termeszeti szempontb61 a hagyomanyos telepilleskep
megorzeset biztositja.
i) vedett ertek: a 2. §a)-f) es h) pontjaiban meghatarozottak barmelyike.
j) vedett ertek karosodasa: minden olyan esemeny, beavatkozas, ameiy a vedett ertek teljes vagy
reszieges megsemmisiileset, karakterenek elonytelen megvaltoztatasat, altaianos esztetikai
ertekt.:sukkeueset ereJmeuyezi.
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Az epfteszeti orokseg helyi vedelmenek altalanos szabrilyai
Helyi vedettseg keletkezese es megsziinese
3. § (1) Helyi vedettseg ala helyezesrol, illetve annak megszt'ineserol a kepviselo-testiilet rendelettel
dont.
(2) A helyi vedettseg ala helyezest, illetve annak megsziinteteset a kepviselo-testiilet, valarnint
barmely termeszetes es jogi szemely, vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezos szervezet irasban
kezdemenyezheti, erre telepiilesrendezesi terv is javaslatot tehet.
(3) A vedettseg ala helyezesi kezdemenyezesnek tartalmaznia kell:
a) egyedi epitmenyek es terrneszeti ertekek (egyedi vedelem) eseten:
- a vedendo ertek megnevezeset, sziikseg eseten koriilhatarolasat,
-a pontos hely megjel6leset (utca, hazszam, helyrajzi szam, epiilet, emelet, ajt6, illetve telekresz),
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k),
- a kezdemenyezes indokolasat.
b) telepiilesszerkezet, telepiileskep, karakter, vedelemre javasolt egyiittes (teriileti vedelem) eseten:
- az egyiittes megnevezeset,
- koriilhatarolasat,
- a vedendo ertek rovid leirasat, dokumentalasat (irodalom, fot6k),
- a kezdemenyezes indokolasat.
(4) Vedelem megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezesnek tartalmaznia kell a vedelem megsziintetesenek okait.
(5) Meg kell sziintetni a vedelmet teljes muszaki avulas, illetve novenyzet elhalasa eseten.

VCdelem ahi helyezesi illetve megsziintetesi eljaras
4. § (1) A vedelemrnel illetve annak megsziintetesevel kapcsolatos dontes elokesziteserol a foepitesz
gondoskodik.
(2) A vedette nyilvanitashoz ertekvizsgalatot kell kesziteni.
(3) V edelem megsziintetesehez a vedelem megsziintetesenek okait maradand6 m6don (fot6k, rajzok,
stb.) dokumentalni kell.
(4) Az ertekvizsgalat illetve a vedelem megsziintetesere vonatkoz6 dokumentaci6 elkesziteserol a
Kepviselo-testiilet gondoskodik.
(5) A vedelem ala helyezeshez illetve annak megsziintetesehez be kell szerezni az erintett ingatlan
tulajdonosok velemenyet. A helyi szakrnai, tarsadalrni szervek, egyesiilesek allaspontja beszerezheto.
(6) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megsziintetesere iranyul6 eljaras meginditasar61 az
erdekelteket ertesiteni kell.
(7) Az egyedi vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesitest
az erdekelteknek irasban kell megkiildeni.
(8) Teriileti vedelemre, illetve annak megsziintetesere vonatkoz6 kezdemenyezes eseten az ertesites
tortenhet helyben szokasos kozhirre tetellel is.
(9) A vedellseggel, illelve annak megszunlelesevel kapcsolalos javaslalol - az errol sz616 dontest
megelozoen - a helyben szokasos m6don 15 napra kozhirre kell tenni.
(1 0) A kozhirre tetel idotartama alatt a javaslat, az ertekvizsgalat illetve a megszunest dokumenta16
iratok megtekinteset biztositani kell.
5. § (l) Egyedi vedelem elrendeleserol illetve megsziinteteserol ertesiteni kell:
- az erintett ingatlan tulajdonosokat,
- az illetekes Foldhivatalt,
- az illetekes epitesiigyi hat6sagot,
- telepiilesrendezesi eljarason kivlili megsziintetesrol sz616 rendelet tervezetet az epitett komyezet
alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 57. § (4) bekezdeseben eloirtakon tul az
onkorrnanyzati tarsulasnak is meg kell kiildeni tajekoztatasul.
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(2) Teriileti vedelem elrendeleserol illetve megsziinteteserol az erintett kozm(\vek kezeloit kell
ertesiteni.
(3) A helyi vedelem ala helyezes, illetve annak megsziintetesenek a tenyet az ingatlan-nyilvantartasba
be kell jegyezni.
(4) A helyi vedettseg fennallasanak tenyet a hivatalos helyszinrajzon fel kell tiintetni az alabbiak
szerint:
"Bodmer Kozseg Onkormanyzata 4/2014.(IV.07.) rendelete alapjan vedett telepiilesi ertek."
(5) Az ingatlan-nyilvantartasi, illetve helyszinrajzi bejegyzesrol a jegyzo gondoskodik.
(6) A bejegyzes esetleges elmaradasa a vedettseg hatalyat nem erinti.

A vedett ertekek fenntartasa
6. § (1) A vedett ertekekj6 karbantartasa, allagmeg6vasa a tulajdonos kotelessege.
(2) A vedett ertek tulajdonosanak keresere a szokasos j6 karbantartasi feladatokon tulmenoen, a
vedettseggel osszefuggesben sziiksegesse vai6, a tulajdonost terhelo munkalatok koltsegeihez az
onkormanyzat tamogatast adhat.
(3) A tamogatast a tulajdonos kereset kovetoen az onkormanyzat kepviselo-testiilete evente a
koltsegvetesben hatarozza meg.

A vedett ertekek nyilvantartasa
7. § (1) A helyi vedelem ala helyezett ertekekrol nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartas nyilvanos,
abba barki betekinthet.
(2) A nyilvantartas tartalmazza a vedett ertekre vonatkoz6
a) megnevezest,
b) pontos hely megjeloleset (utca, hazszam, helyrajzi szam),
c) tulajdonos, kezelo (berlo) nevet, cimet,
d) helyszinrajzot,
e) rendeltetes es hasznalati m6d megnevezeset,
f) eredeti tervdokumentaci6 masolatat - ha ez rendelkezesre all,
g) a vedelem elrendelesere vonatkoz6 kepviselo-testiileti eloterjesztes es dontes masolatat,
h) felmeresi terveket - amennyiben ezek beszerezhetok,illetve eloallithat6k,
i) fot6dokumentaci6t,
j) hat6sagi intezkedeseinekjegyzeket (iktat6szamat),
k) minden egyeb adatot, amely a megorzendo ertek szempontjab61 a vedelemmel osszefuggesben a
nyilvantartast vezeto indokoltnak tart.
(3) A nyilvantartas vezeteserol ajegyzo gondoskodik.

A vedett ertekek megjeiOiese
8. § (1) A helyi egyedi vedelem alatt all6 epiiletet, epitmenyt az e celra rendszeresitett egyseges
tablaval kellmegjelolni.
A tabla szovege:
, Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiilete vedette nyilvanitotta.
evszam"
(2) Vedett novenyzet eseteben az (1) bekezdesben meghatarozott tablan a noveny magyar es latin
megnevezeset is fel kell tiintetni.
(3) A tabla elhelyezeserol, karhantartasarol, potlasarol - kiilon eljanis nelkiil - a polgarmester
gondoskodik.
(4) A tulajdonos a tabla elhelyezeset ti\mi koteles.
(5) Helyi teriileti vedelem eseten a vedett erteket az onkormanyzat a komyezethez igazod6, a vedettseg
tenyet es okat, valamint a vedettseggel osszefuggo egyeb informaci6t tartalmaz6 tablavalmegjelolheti.
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A helyi vedelem ininyitasa
9. § (1) A telepUlesen a helyi vedelmet a polgarmester a foepftesz ki:izremuki:idesevel iranyftja.
(2) A helyi vedelemmel kapcsolatos adminisztrativ feladatok ellatasar61 a jegyzo gondoskodik.

Zaro rendelkezesek
10. § (1) E rendelet a kihirdetesenek napjat ki:iveto napon lep hatalyba.
(2) A rendeletet a Szervezeti es Muki:idesi Szabalyzatban meghatarozott m6don kell kihirdetni
es ki:izzetenni.

Jogharmonizacios zaradek

Zaradek:
A rendeletet kihirdettem: 2014. aprilis 7.
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Altahinos indokohis
az epitett es termeszeti komyezet helyi vedelmerol
sz616
4/2014.(IV.07.) onkormanyzati rendelet tervezethez

A rendelet megalkotasara felhatalmazast ad6 jogszabaly: az epftett kornyezet alakftasar61 es
vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. Tv. 57.§ (3) (tovabbiakban Etv.) bekezdese:
,A helyi vedette nyilvanftasr61 vagy annak megsziinteteserol, tovabba a vedettseggel osszefuggo
korlatozasokr61 es kotelezettsegekrol a telepiilesi onkonnanyzat rendeletben dont."
A kornyezet valtozasai elsosorban az epfteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik, amelyek nem
allnak sem nernzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennn1aradasuk vedelem nelkiil
alig biztosithat6. Az Etv. fentebb idezett rendelkezese a helyi vedelem megteremtesere ad jogi alapot.
Az Etv. olyan modon teszi az onkormanyzatok kotelezo feladatava a helyi epiteszeti orokseg
vedelmet, hogy az onkormanyzat a telepiiles adottsagait figyelembe veve maga donti el, rendelkezik-e
olyan telepiilesi, epiteszeti, taji, termeszeti ertekkel. amelynek fenntartasa, fejlesztese a helyi kozosseg
szamara fontos.
A telepiiles felismert, vedendo ertekeirol az onkormanyzat rendeletben dont.
Maga a helyi vedelem helyi epftesi elofrasok es szabalyok sorozataval val6sul meg, amelyeket a Helyi
Epftesi Szabalyzat (HESZ) tartalmaz.
Az Etv. 62. § (2) bekezdes 1) pontja a minisztert hatalmazza fel, hogy a szakmai szabalyokat
rendeletben allapftsa meg, ezaltal biztosftva az egyseges szemleletu ertekvedelmet.
A torvenyben emlitett felhatalmazas alapjan kiadott rendelet az epfteszeti orokseg helyi vedelmenek
szakmai szabalyair61 sz616 66/1999.(VIII.13.) FVM rendelet (tovabbiakban: R.)
Az onkormanyzatok rendeletalkotasi jogkorebe tartoz6an az R. j61 elkiilOnithetoen ket rendeletrol
beszel, amelyek tartalmukban kiilonboznek, de egyiittesen jelentik a helyi vedelem onkormanyzati
szabalyozasat.
Az egyik az epiteszeti orokseg helyi vedelmenek altalanos szabalyir61 sz616 onkormanyzati rendelet, a
masik a konkret teriilet vagy epftmeny vedelem ala helyezeset, illetve megsziinteteset rogzfto helyi
rendelet.
E rendelet celja, hogy Bodmer telepiileskepe es tortenelme szempontjab61 meghataroz6 epftett es
termeszeti ertekek vedelme, a telepiiles epfteszeti es termeszeti oroksegenek, jellernzo karakterenek a
jovo nernzedekek szamara torteno meg6vasa erdekeben a helyi vedelem ala helyezes illetve
megsziintetes altalanos szabalyait megallapftsa.
Jogharmonizaci6s szempontok:
A targykor nem tartozik az Eur6pai szabalyozasi hataskorbe, a rendeletet a kozossegi alapelveknek
val6 megfeleles szempontjab61 kell feliilvizsgalni.
Legfontosabb alapelvek:
• a meghallgatashoz val6 jog,
• a hatekony jogi feliilvizsgalat elve,
• az egyenloseg es egyenlo elbanas elve,
• a diszkriminaci6 tilalma,
• az igazsagossag es meltanyossag elve,
• a visszahat6 hataly tilalma,
• a jogbiztonsag es elorelathat6sag elve,
• az aranyossag elve,
• az emberijogok vedelme,
• a j6hiszemuseg elve,
• a kolcsonos elismeres elve,
• a kozvetlen hataly elve,
• a kozvetlen alkalmazhat6sag elve,
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• a negy gazdasagi alapszabadsag biztositasa es megengedheto kivetelek elve,
• a verseny torzitasanak tilalma.
A rendelet a kozossegi alapelvekkel ellentetes szabalyozast nem tartalmaz.
A rendelet tervezetet tarsadalmi velemenyezesre kell bocsatani a rendelet elfogadasa elott.
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Reszletes indokohis
az epitett es termeszeti kornyezet helyi vCdelmerol
sz616
4/2014.(IV.07.) onkormanyzati rendelet tet·vezethez

OR. 1. §-ahoz:
A rendelet teriileti es szemelyi hatalyat ri:igziti. A rendeletet a teljes ki:izigazgatasi teriileten kell
alkalmazni es tulajdonformara tekintet nelkiil hatalya mindenkire kiterjed.
OR. 2. §-ahoz:
A rendelet altai hasznalt, illetve alkalmazasa soran el0fordul6 fogalmakjegyzeke.
OR 3. §-ahoz:
A R. 2. §-a alapjan egyedi illetve teriileti vedelem neven ujabb fogalmakat vezet be a rendelkezes.
Rogziti tovabba, bogy konkret vedelem elrendelese, illetve megszunese i:inkormanyzati rendelet
alapjan lehetseges. v edelem ala helyezes, vedelem megsziintetes barki altai tett kezdemenyezes
alapjan indithat6, amelynek m6djat ri:igziti a (3) es (4) bekezdes. Az (5) bekezdes az elpusztult,
megsemmisiilt vedett ertek eseten ki:itelezo vedelem megsziintetest ir elo.
OR. 4. §-ahoz:
Az R. 3. §-a szerint vedelem elrendelesevel vagy megsziintetesevel kapcsolatos szakrnai elokeszites az
onkormanyzati foepitesz feladata.
Az R 5. § (2) bekezdese helyi vedelem ala helyezes elott ertekvizsgalat kotelezo elvegezteteset irja elo.
Az ertekvizsgalat anyagi kihatassal is jar, a Kepviselo-testiilet a kezdemenyezes befogadasar61 sz616
di:intesevel egyidejUleg vallalja az etiekvizsgalat elvegeztetesenek ki:iltsegeit is. v edelem
megsziintetese altalaban a vedett ertek pusztulasa okan ki:ivetkezik be, ezert fontos, hogy az elpusztult
vedett ertekrol megfelelo dokumentaci6k kesziiljenek az ut6kor szamara. Garancialis szabaly, hogy a
Kepviselo-testiilet di:intese elott ismerje meg a tulajdonosok, esetleg mas, a telepiilesen talalhat6
szervezetek velemenyet. Ugyancsak ide tartozik a vedelem elrendelesevel erintettek ertesitesi ki:itelezettsege is, illetve a nyilvanossag biztositasa a di:intest megelozo idoszakban.
OR 5. §-ahoz:
Az R. 7. § (3) bekezdese eloirja, hogy a vedelem tenyet az i:inkormanyzatnak az ingatlannyilvantartasba be kell jegyeztetnie.
OR 6. §-ahoz:
Az R. 4. § b) pontja szerint az i:inkormanyzat rendeletben szabalyozhatja kiili:inosen a fenntartas es
allagmeg6vas tulajdonosi kotelezettseget, illetve az ingatlan rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges
merteket meghalad6 ki:iltsegeinek merteket. A vedett ertek allapotanak megorzese a tulajdonos
ki:itelezettsege. Az onkormanyzat anyagi teherbir6 kepessege fuggvenyeben, egyedi merlegeles
alapjan, a vedett ertek j6 karbantartasat meghalad6 mertekii munkalatokhoz az onkormanyzat
tamogatast adhat. A tamogatasi keretosszeg eves merteket celszeru az eves koltsegvetesben tervezni.
OR 7. §-ahoz:
Az R. 8. §-a irja elo helyileg vedett letesitmenyck nyilvantartasi ki:itclczettseget es a nyilvantartas
tartalmat.
OR 8. §-ahoz:
A vedett ertekek megjeli:ilese oktatasi, kulturalis es idegenforgalmi szempontb61 kaphat jelentoseget.
Tabla elkeszitesi illetve elhelyezesi, p6tlasi kotelezettseg az onkormanyzatot, mint a vedelem
elrendelojet terheli.
OR 9. §-ahoz:
A helyi vedelem, mint tipikus onkormanyzati feladat operativ iranyitasat - a foepitesz ki:izremuki:idesevel - celszeru polgarmesteri hataski:irbe adni. A helyi vedelemmel i:isszefiiggo adminisztrativ
feladatok vegrehajtasa az Onkormanyzati Hivatal szervezeti keretei ki:izi:itt val6sithat6 meg, ezert ezen
feladatot a jegyzohOz celszeru telepiteni.
OR. 10. §-ahoz:
Bodmer kozseg ki:izigazgatasi teriileten talalhat6 vedett ertekek felsorolasat tartalmazza.
OR 11. §-ahoz:
A rendelet hatalyba lepesenek szabalyait tartalmazza.
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ELOZETES HATASVIZSGALATI LAP BODMER KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVOSELi-TESTULETENEK
4/2014. (IV.07.) onkormanyzati rendelete
az egyes helyileg vedett epitmenyekrol es termeszeti ertekrol
Tajekoztatas az eiOzetes hatasvizsgalat eredmenyerol
1. A jogszabaly-tervezet hatasai
1.1 Tarsadalmi hatasok
A rendelet a kozigazgatasi teriileten elo, a helyi vedelemben erintett ingatlanok tulajdonosait erinti,
szamukra kotelezettseget ir elo.
1.2 Gazdasagi, kOitsegvetesi hatas
Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai nem merhetoek, mivel az ingatlannal kapcsolatos koltsegek a
tulajdonosokat terheli.
1.3 Kornyezeti, egeszsegi hatasok
A helyi ertekvedelem ala helyezest a komyezeti ertekek es epiteszeti orokseg vedelme teszi
sziiksegesse.
1.4. Adminisztrativ terheket befolyasol6 hatasok
Az ingatlanokkal kapcsolatos adminisztrativ kotelezettsegeket jogszabalyok irjak elo, melyet a
kozigazgatasi teriileten elo ingatlantulajdonosok, hasznal6k kotelesek betartani.
2. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato hatasai
A komyezet valtozasai elsosorban az epiteszeti orokseg azon reszet veszelyeztetik amelyek nem allnak
sem nemzetkozi, sem orszagos (muemleki) vedelem alatt, igy fennmaradasuk vedelem nelktil alig
biztosithat6. Az epitett komyezet alakitasar61 es vedelmerol sz616 1997. evi LXXVIII. torveny 53. §
(3) bekezdese ad felhatalmazast az onkormanyzatoknak a helyi ertekvedelem ala helyezesre. Ennek
hianyaban a felsobb jogszabalyokkal nem vedett, de oroksegvedelem szempontjab61 fontos epiteszeti
es komyezeti ertekek vedelem nelktil elveszhetnek a tarsadalom komyezeteb61.
3. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek
kotelezo hat6sagi ,szii~seges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek az .. 6-5W£tiffl~ry~ati
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h1vatalban rendelkezesre allnak.
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