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Jegyzőkönyv

Készült: Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 3. napján megtartott
üléséről.

Jelen vannak: Turi Lajos polgármester
Gömbösné Kelemen Rita alpolgármester
Fejes Imre alpolgármester
Nagy Lajos képviselő
Papp Gyula képviselő

Vezér Beáta körjegyző

Meghívottak: Ábrahámné Bors Evelin gazdálkodási előadó 1. napirendi ponthoz

Turi Lajos: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom az ülés határozatképességét, mert a
megválasztott 7 fő képviselő közül 5 főképviselő jelen van. Kérdezem, az előterjesztett napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek más javaslata.

A Képviselő-testület a következő napirendi pontokat tárgyalta:

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Ábrahámné Bors Evelin gazdálkodási előadó

2. Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Konzorcium aktuális kérdései
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. Partnerségi egyeztetésről tájékoztató
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

6. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának meghatározása
Előadó: Vezér Beáta körjegyző

7. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Turi Lajos polgármester

7/1 Hulladékszállítás díjának átvállalása
7/2 HPV védőoltás támogatása
7/3 Tájékoztatás a kerékpárút-építés jelenlegi állapotáról
7/4 Pannon-Fertő régió vízellátás fejlesztése

Zárt ülés

8. Javaslat Élő Dezső részére díszpolgári cím adományozására
Előadó: Turi Lajos polgármester
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1. napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

(Előterjesztés mellékelve)

Ábrahámné Bors Evelin: Az előterjesztési anyaghoz néhány szót kiegészítésként mondanék. A
hitelkonszolidáció 67 millió forintot jelent. Több nagy beruházásunk, mint a kerékpárutas
beruházásunk 89 millió forint értékben, illetve a biogázas beruházás is lezajlott 2012 évben. Ezeket
már mind a könyvvizsgáló, mind a pályázat közreműködő szervezetei leellenőrizték és rendben is
találták. Ennek nagyon örültünk. A biogázas pályázat térítését még várjuk. Ha kérdés van, akkor
szívesen válaszolok.

Gömbösné Kelemen Rita: Áttekintve a tavalyi év gazdálkodását, tényleg azt mondhatjuk, hogy
nagyon szép és takarékos gazdálkodást folytattunk. De azért a beszámoló tartalmi elemeivel
kapcsolatban lenne két kérdésem, mindegyik az adóhoz kapcsolódik. Van a harmadik oldalon
felsorolva helyi adóknál felsorolva, helyi adó kedvezmény, mentesség, ami közel 7 600 000 Ft. Ez
elengedett adótartozás?

Vezér Beáta: Nem az az adótartozás, ami jogszabály alapján mentesített. A telekadónál elve
mentesített a 900 m2 fölötti, illetve mentes, amelyik a kommunális adó hatálya alá tartozik, ezért jön
ki ilyen nagy összeg. Tehát az elengedett adótartozások itt nincsenek felsorolva.

Gömbösné Kelemen Rita: Szóval ez csak mentesség, amit a törvény biztosít. És a gépjárműadónál?

Vezér Beáta: Ott pedig a Nemzeti Park nem fizet adót, meg tavaly még a mozgáskorlátozottaknál is
érvényes volt, hogy kedvezményt kaptak a gépjármű adóra. A Kutató Intézetnél is van ilyen
kedvezmény, mivel a költségvetési szervek nem fizetnek adót.

Gömbösné Kelemen Rita: Ha jogszabályi kedvezményük van, akkor a beszámolóba, hogy kerül be?

Vezér Beáta: Mert nekünk ki kell mutatni a mentesség értékét is, ami nem kerül be a költségvetésbe.

Gömbösné Kelemen Rita: Az adótartozások egyenlege 10 millió forint. Ez az összeg mit takar?

Vezér Beáta: Ezt az adatszolgáltatást mindig az adós kolléga nyújtja a pénzügyesnek.

Ábrahámné Bors Evelin: Most már látjuk, hogy az adós kolléga nem jól kezelte az erre vonatkozó
programot. Amit leadott 100 % teljesítés, de valójában 12 000 000 Ft kint levőség van, amiben nem
csak a tavalyi, hanem a korábbi évek is beleszámítanak.

Gömbösné Kelemen Rita: Ezek tényadatok. Majdnem 1 évnek az adóbevétele hátralékban van. Ez
évek óta probléma, és még mindig ugyanott tartunk.

Vezér Beáta: Amikor a munkakör átadás történt, az adós kollégával nyomtattam ki 5 évre
visszamenőleg hátralékos listát. Ez alapján mindenkinek kiment a felszólítás, hogy adótartozása van.
5 év az elévülési idő.

Gömbösné Kelemen Rita: És ez a kintlévőség az elmúlt 5 évet fedi le?

Vezér Beáta: Azt nem tudom.
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Gömbösné Kelemen Rita: Ez azért érdekes, hogy mennyit várhatunk még megtérülni, ami pluszforrás
lehet a működéshez. Én kérnék egy tájékoztatást a testület részére az adós kolléganő munkájáról,
mivel ez az elmúlt 5 év az ő tevékenységéhez kötődik, és voltak problémák. A beszámoló
áttekinthető, érthető és részletes minden tekintetben. Tervezésekhez meg kell nézni ez alapján is,
hogy mi az ahol le lehet még faragni.

Turi Lajos: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki egyetért a beszámolóval
kézfeltartással jelezze.

Döntéshozattal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
minősített többséggel megalkotta az önkormányzat
2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. napirendi pont
Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Konzorcium aktuális kérdései

(Szóbeli előterjesztés)

Turi Lajos: A kommunikációs cég, aki megkapta a kistérségi társulástól a kommunikálásnak a
lehetőségét, illetve hogy az egész hulladékgazdálkodási programot propagálja, felhívtak és azt kérték,
hogy van-e lehetőség arra, hogy egy testületi ülésre eljöjjenek és tájékoztatót adjanak. Természetes
igent mondtam, de mondtam, hogy szerintem Önök azokról a kérdésekről nem fognak tudni
tájékoztatni minket, ami minket érdekel. Minket az érdekel, hogy van egy pályázat, az hol tart, mi lesz
a sorsa azoknak a pénzeknek, amiket befizetett az önkormányzat. Ennek tükrében már nem vállalták
a tájékoztatót. Jelenleg ott tartunk, hogy elindult ez a pályázat, aminek az volt a célja, hogy legyen
egy olyan korszerű hulladékgazdálkodás a térségben, amit az Európai Unió is elfogad. Ez egy 5
milliárdos pályázat, amit elnyert a konzorcium. 3 milliárd a támogatás, 2 milliárdra hitelt kellett
felvenni. Megkötötték a lakossággal a megállapodásokat, de abszolút nem voltak fölkészülve arra,
hogy mit mondjanak az embereknek. Kaptunk egy listát, hogy mikor szállítanak, a szállítással nincs is
baj. Volt ijesztgetés, hogy emelés lesz. Ez 4,2 % lett. Az állami támogatás mértéke is úgy volt, hogy nő
70 %-ról 95 %-ra, de most nem tudni mi van. Közben megvették az önkormányzatok közösen az
STKH-t, amiről szintén nem tudjuk, hogy mennyiért vettük meg, valamikor az év végén kell fizetni. Ez
mind már rengeteg vitát váltott ki a kistérségen belül. Ami az érdekes a dologban, hogy megalakult
ennek a vezetése, felügyelőbizottsága és fogalmam nem volt kik kerültek be. A lényeg, hogy még ma
is rengeteg tisztázatlan dolog van. A probléma viszont az, hogy a lakosság részéről azt gondolják,
hogy az önkormányzat a hülye, mi tesszük bolonddá az embereket. A kukák méretivel is, hogy például
ki jogosult 60 L-es kukára szerződni, káosz van. Most lesz a kistérségi ülés, ha napirend lesz, ha nem,
én kérni fogom, hogy vegyék fel napirendbe, mivel a társulás tagsága azonos a konzorciuméval.
Próbáltam információhoz jutni, de vezetőt nem lehet elérni, vissza nem hívnak, az ügyintézők pedig
nem tehetnek róla. Ezt azért is mondom el a testületnek, hogy amennyiben a lakosok kérdeznek,
nyugodtan mondják el mi a helyzet. Remélem mielőbb rendeződnek a dolgok, de a helyzet most nem
egyszerű.
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Vezér Beáta: Az a nagy probléma, hogy naponta változik az álláspont, hogy ki mire jogosult, ki mit
vehet igénybe. Egyik nap ezt mondják, másik nap azt mondják és tényleg az ügyfelek minket néznek
hülyének.

Gömbösné Kelemen Rita: Igazából az a baj, hogy a csatlakozott településekről nincs listájuk, hogy
kinek mit kell kiszámlázni.

Vezér Beáta: Többször is elküldtük nekik a listát.

Turi Lajos: Minden település fel van háborodva.

Vezér Beáta: Előfordulhat az is, hogy az állam a társulásban felvett hiteleket is konszolidálja.
Szolgáltattunk erről adatot a héten, mert kérték, de erről több információnk még nincs. Sopron a
hulladékgazdálkodással kapcsolatban egységes díjpolitikát akar követni, de amennyiben egyes
településeknek konszolidálják a hitelét, másoknak nem, akkor már erről nem beszélhetünk.

Gömbösné Kelemen Rita: Engem is megkerestek 70 év feletti egyedülállók, hogy sokallták a díjat, de
nem azt mondták, hogy egyáltalán nem akarnak fizetni, de kevesebbet. A 60 L-es nek megfelelő díjat
fogják ők fizetni, nekem azt mondták itt a hivatalban.

Turi Lajos: Igen, ez így van.

Nagy Lajos: Most nincs is mód utalással fizetni?

Gömbösné Kelemen Rita: De van. A pénzintézetnél kell az ügyfélnek meghatalmazást adnia
inkasszóra.

Turi Lajos: Ha nincs több hozzászólás, akkor ezt a napirendi pontot lezárnám, a témát tájékoztatónak
szántam.

3. napirendi pont
Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos: Az előterjesztéshez kiegészítésképpen elmondanám, hogy az önkormányzatnak az a célja,
hogy a tulajdonát megőrizze, ha lehet, növelje és az önkormányzat vagyonának üzemeltetése
lehetőleg gazdaságos legyen. Nagy örömmel mondom, hogy Nyárligeten a lakbéresek fizetnek
rendesen.

Pap Gyula: Az önkormányzati lakások lépcső feljárója és folyosója rendkívül rendezetlen. Kosz is van,
dohányoznak bent és rengeteg holmi a folyosón. Szerintem be kell építeni a lakbérbe a takarítás
költségét és a közmunkásokkal elvégeztetni.

Turi Lajos: Egy lakógyűlést kellene összehívnunk és megadni a lehetőségét, hogy felosszák a
takarítást. Ha nem tudnak megegyezni, akkor kitakarítattunk, de azt fizetniük kell.

Gömbösné Kelemen Rita: Szerintem lakásonként havi 10 000 Ft-ot meg kell állapítanunk, mivel a
közmunka nem egy állandó lehetőség, és a feladatot akkor is el kell látni, ha nem lesznek
közmunkások. Ebben akkor benne lenne a hóeltakarítástól, az ablakpucolás, a lépcsőház
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karbantartása is. De cél az lenne, ha maguk oldanák meg. Szerintem lakógyűlés sem kell, csak írjuk
meg, hogy meddig rakják rendbe, és ha nem, akkor mi oldjuk meg.

Turi Lajos: Rendben, így lesz. Amennyiben a napirendhez nincs más észrevétel, kérem a tisztelt
képviselő-testületet szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

11/2013. (IV.03.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sarród Község Önkormányzatának Vagyongazdálkodási
tervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. napirendi pont
Partnerségi egyeztetésről tájékoztató

(Az előterjesztés mellékelve)

Turi Lajos: Két dolgot kell eldöntenünk. Egyik, hogy kik lesznek, akiket bevonunk a rendezési terv
módosításába véleményezésre. Gondoltunk a Fertő-táj Világörökség Tanácsára és a Civilek a Fertő
tájért szervezetre, mert nekik rálátásuk van ezen területre.

Vezér Beáta: Fontos, hogy olyan civil szervezet legyen, aki a településfejlesztéssel kapcsolatban tud
észrevételt tenni az elképzelésekhez.

Gömbösné Kelemen Rita: Én javaslom még a nyugdíjasokat, mivel az az egyetlen olyan szervezetünk,
amiben mindhárom településrész képviselteti magát.

Turi Lajos: Rendben van. A második, amiről beszélnünk kell, hogy a jogszabályi kritériumok alapján
háromféle eljárási módban lehet ezt megvalósítani, de a mi esetünkben ez csak teljes eljárásban
mehet.

Vezér Beáta: Mivel nálunk rendkívül átfogó rendezési terv módosítás lesz, ezért csak teljes eljárásban
valósulhat meg. Egyszerűsített eljárásban nem lehet lefolytatni ezt.

Turi Lajos: A határozati javaslat, hogy a rendezési terv módosítása a jogszabályi feltételeknek
megfelelően teljes eljárásban folyjon. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:
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12/2013. (IV.03.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szabályozási és rendezési terv módosítását a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó
szabályainak figyelembe vételével, teljes eljárás
keretében végzi.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Döntéshozatal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jegyzőkönyve melléklete szerint kiegészített
tartalommal 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2013. (IV.
4.) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

5. napirendi pont
Szociális rendelet módosítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Vezér Beáta: Az ügyet az előző ülésen már tárgyaltuk, hogy az átmeneti segély összegét meg kellene
emelni, mert jelenleg a rendelet túlságosan alacsony összeget határoz meg, és nem lehet tényleges
segítséget nyújtani. Módosítani az alábbi kritériumokon van lehetősége a képviselő-testületnek. Ilyen
az egy főre jutó jövedelem meghatározása, melynek megemelésével több ember lehet jogosult az
átmeneti segélyre. Érdemes megfontolni, hogy mit szeretne a testület. Ha az egy főre jutó jövedelem
mértékét növeli, akkor több embernek tud támogatást adni. De lehet cél az is, hogy kisebb
segélyezett körnek, nagyobb összeget tudjanak megítélni. Ezt kellene mérlegelni. Illetve a
méltányossági közgyógyellátás esetében egyre többször tapasztaljuk, hogy az egy főre jutó
jövedelem az igénylők esetében meghaladja a meghatározott jogosultsági kritériumot. Így egyre több
kérelmet kell elutasítanunk. Itt fontos megjegyezni, hogy a méltányossági közgyógyellátás az
önkormányzatnak is pénzébe kerül, a gyógyszerköltségnek a 30%-át meg kell fizetnie.

Gömbösné Kelemen Rita: Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy jó lenne látni, hogy a közgyógyellátás
esetében hány főt érint a jövedelmi határi miatti elutasítás.

Vezér Beáta: 11 fő elutasítottból 9 fő a jövedelmi korlát túllépése miatt került elutasításra.

Gömbösné Kelemen Rita: Azt lehet tudni, hogy mennyivel lépték túl?

Vezér Beáta: Ez nagyon vegyes.

Gömbösné Kelemen Rita: Fontos szempont még az is, hogy mennyi a gyógyszerköltsége ezeknek az
embereknek, mert a határon van, akkor érdemes megítélni, mivel 1/3-át fizeti az önkormányzat és
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kap még hozzá 2/3 támogatást. Viszont ha nagyon megemeljük a jövedelmi korlátot, nagyon sokan
válnak jogosulttá.

Vezér Beáta: Igen, ennek két oldala van.

Gömbösné Kelemen Rita: Van egy olyan gyakorlat, amikor nem közgyógyellátást adnak az adott
önkormányzatok, hanem létrehoznak egy keretet gyógyszertámogatásra. Ezt ő osztja be, hogy
hogyan használja fel.

Vezér Beáta: A közgyógyellátás ehhez képest egy speciális eset, mert ott meg van határozva, hogy
melyik gyógyszerek esetén vehető csak igénybe. Van olyan, hogy valakinek van egy hónapban 20 ezer
forintos gyógyszerköltsége, de abból csak 6 ezer forint értékben vehet igénybe közgyógyellátást.

Gömbösné Kelemen Rita: Jó lenne tudni, hogy az elutasítottak mennyivel lépték át a határt.

Vezér Beáta: A nagy részük olyan, akinek emelkedett a nyugdíja, de az öregségi nyugdíjminimum
évek óta nem változott és ezért lépték át a határt.

Gömbösné Kelemen Rita: Az is lehet, hogy egyedülálló lett és bejött a férje utáni jövedelem és ettől
emelkedett meg az összeg.

Vezér Beáta: Az is lehet.

Gömbösné Kelemen Rita: Ezért is lenne jó tudni az elutasítások pontos okát.

Vezér Beáta: Akkor ezt egyenként végig kell nézni. De a nagy része azért van, mert a nyugdíj
minimum nem emelkedett, viszont az ő nyugdíja az évenkénti nyugdíjemeléssel megemelkedett és
emiatt esett ki a rendszerből.

Nagy Lajos: Mennyit használtak fel ebben az évben?

Gömbösné Kelemen Rita: 12 ember, nagyjából olyan 300 ezer forintot fordítottunk erre a célra.

Turi Lajos: Én azt gondolom, hogy kötelességünk segíteni az embereken, de ha megemeljük az
összeget, akkor növeljük a jogosultsági kört, és aki jogosult, akkor annak adunk is kell. Szerintem jobb
lenne, ha az átmeneti segély összegét emelnénk meg és annak keretében segítenénk az arra
rászorulókat.

Vezér Beáta: A családsegítő szolgálat bevonásával meg is mondhatjuk, hogy gyógyszerre költheti az
átmeneti segélyt.

Gömbösné Kelemen Rita: A rendkívüli átmeneti segély felső határának 25 000 Ft-ot javaslok. Az
átmeneti segély összegét pedig emeljük meg 20 000 Ft-ra. A közgyógyellátás feltételeit nem
változtassuk meg.

Turi Lajos: Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfeltartással jelezze.

Döntéshozatal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
minősített többséggel a jegyzőkönyv mellékletének
megfelelően elfogadta a pénzbeli és természetben
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nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2009. (VI. 2.)
önkormányzati rendeletet módosító 5/2013. (IV. 4.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

6. napirendi pont
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítása

(Az előterjesztés mellékelve)

Vezér Beáta: A Fertőd Térsége Szociális Szolgáltató Központ tájékoztatása alapján a házi
segítségnyújtás a tavalyi 145 Ft-ról lecsökkent 80 Ft-ra óránként. Jelenleg 6 üres hely van a működési
engedélyünkhöz képest, törekedni kellene, hogy minél inkább ki tudjuk használni, minél
gazdaságosabban tudjon működni. Ezt propagálni kellene.

Gömbösné Kelemen Rita: Én néhány embert majd megkeresek, aki potenciális igénylő lehet.

Vezér Beáta: Változás történt az étkezési díjban. A korábbi 450 Ft helyett 500 Ft/adag, illetve 500 Ft
helyett 545 Ft/adag. Ha a 28 500 Ft-ot nem éri el a jövedelme akkor nem kell fizetnie.

Gömbösné Kelemen Rita: Mi a feltétele, hogy a szociális étkeztetést igénybe vegye valaki?

Vezér Beáta: A szociális törvény alapján az, hogy önmaga ellátásra képtelen legyen illetve egyéb
körülményei alapján.

Turi Lajos: Az előterjesztés szerinti  rendelet-tervezettel aki egyetért, kérem jelezze.

Döntéshozattal:
Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
minősített többséggel elfogadta a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 6/2013. (IV. 4)
önkormányzati rendeletet.

7. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek

7/1 Hulladékszállítás díjának átvállalása

Turi Lajos: A három településünkön egyedülálló 70 év feletti személy összesen 44 fő van. A
hulladékszállítási díjhoz való hozzájárulás mértékét kell megállapítanunk. Alpolgármester asszony a
múlt testületi ülésen elmondta, hogy a 60 l-es kuka szállítási díját kell a 70 év feletti személyeknek
megfizetni és, hogy nem várják el az idősek, hogy teljes mértékben térítsük ezt meg nekik. Az én
javaslatom, hogy 50 %-kal támogassa az önkormányzat a 70 év feletti egyedülállók szemétszállítási
díját. A Rekultívnál ez ingyenes volt, nem fizettek, emiatt van, hogy az önkormányzatok többen is ezt
napirendre tették.
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Nagy Lajos: Itt a jövedelem nem számít?

Gömbösné Kelemen Rita: Nem itt csak a kor.

Pap Gyula: Ez az önkormányzatnak körülbelül 240 000 Ft-ot jelent éves szinten.

Gömbösné Kelemen Rita: A 60 l-es kuka 50 % térítési díját vállaljuk át a 70 év feletti egyedülállóktól.
Miként kerül ez lebonyolításra?

Vezér Beáta: Ezt a szolgáltatóval meg lehet beszélni, hogy az önkormányzatnak számlázza ki.

Turi Lajos: Aki a javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

13/2013. (IV.03.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 70 éven felüli egyedülálló lakosok által fizetendő
hulladékszállítási díjat 50%-os mértékben átvállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

7/2 HPV védőoltás támogatása

Turi Lajos: A HPV védőoltás támogatás lenne a következő megtárgyalandó ügyünk. 12-13 éves
korosztályt célozza meg ez elsősorban. Ez jelenleg 6 főt érintene, 15 900 Ft/oltás és háromszori
oltásról lenne szó. Nem tudjuk, hogy ebből hányan vennék igénybe. A kérdés, hogy az önkormányzat
támogatná-e ezt a fajta védőoltást vagy ennek egy részét?

Gömbösné Kelemen Rita: Volt erről egy határozatunk, hogy az első részt fizeti a szülő és a többit az
önkormányzat.

Vezér Beáta: Tavaly senki nem vette igénybe.

Gömbösné Kelemen Rita: Én tartanám magam hozzá, hogy az elsőt fizesse a család, a többit az
önkormányzat. Ezt propagáljuk is a családok körében.

Turi Lajos: Aki a javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozta:

14/2013. (IV.03.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. évben is támogatja a HPV elleni védőoltást oly
módon, hogy a három oltás közül az elsőt a szülőknek,
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a kell vállalniuk, a második és részt az önkormányzat
átvállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

7/3 Tájékoztatás a település 700 éves évfordulójábal kapcsolatos eseményekről

Turi Lajos: A falu 700 éves évfordulója kapcsán rengeteg feladata lesz az önkormányzatnak ebben az
évben. A közhasznúak foglalkoztatása egy kicsit csúszik, április közepén tudjuk indítani és csak 4
hónapra kaptunk engedélyt. Ebben a körzetben maximum 4 és 6 órásak lehetnek. A jelentkezőket
meg is kellett osztani egy kicsit, mert ha most felvennénk mindenit 4 hónapra, nem tudnánk az évet
végigvinni a munkálatokkal. Mivel rengeteg munka lesz én már bevontam a fertődi szakközépiskolát
és a diákokkal végig is metszetem a főutcai akácfákat. Ami nagyon fontos lenne még, hogy a
településen egy nagyon komoly növényesítést kellene végrehajtanunk. A növények egy része a
szakközépiskola felajánlása, 200 db tuját fogunk kapni. Nagy mennyiségű egynyári virágpalántát
kellene nevelnünk, hogy az ünnepségre egy szép virágos településünk legyen. Elment a meghívó
Fazekas Sándor miniszter úrnak. A köztársasági elnök sajnos nem vállalta.

7/4 Tájékoztatás a kerékpárút-építés jelenlegi állásáról

A kerékpárútról tájékoztatásként annyit, hogy a pomogyi polgármester decemberben ígérte, hogy
megkeres. Holnap lesz a testületi ülésük és reméli, hogy az átkelő megvalósulhat, úgy döntenek. A
hiánypótláshoz szükséges kéréseket elkezdtük teljesíteni, szükséges állagmegóvás, korlát építése egy
helyen folyik. Olyan belvíz van, hogy a kerékpárutat mossa mindkét oldalon. Beszéltem a Vízüggyel a
Nemzeti Park munkatársaival, a gazdák szempontjából is komoly problémák vannak.
Konzorciumi döntések megszülettek, a sarródi önkormányzat területén lévő közutak is belekerültek a
nulladik ütembe, ami most fog megvalósulni. A fertőújlaki magaslestől a településig teljes
útszőnyegezés, a többi szakasz kátyúzás és kerékpárút kijelölése táblákkal és festéssel egészen
Fertődig. Sarródon belül kerékpárút nem épül a forgalom mennyisége miatt.

Nagy Lajos: Nem lesz szélesítve az út sem?

Turi Lajos: A szélét megcsinálják, de szélesítés nem lesz. Állami utak ezek, a KPM feladata lenne,
nincs rá pénz.

Gömbösné Kelemen Rita: A Kossuth utcában a kátyúzást azért csinálják meg, mert az veszélyes.

Turi Lajos: Mihelyt az idő engedi az önkormányzat a saját utjai vonatkozásában elkezdi a kátyúzást, a
Kossuth utcát pedig jelezzük.

Gömbösné Kelemen Rita: Ha már az utaknál tartunk, szeretném, ha az Őszapó tanösvényre a
teherautók számára behajtani tilos tábla kerülne.

Turi Lajos: Járnak arra nagy gépek?

Gömbösné Kelemen Rita: Igen és így az út tönkre fog menni. Ha az egy tanösvény, akkor jó lenne, ha
arra használnánk.

Turi Lajos: Kiteszünk egy táblát.
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7/5 Pannon-Fertő régió vízellátás fejlesztése

Vezér Beáta: A Vízműtől jött egy levél. Korábban már tárgyalt egy hasonlót a testület, amikor a
közműfejlesztési hozzájárulásokból származó vagyon átszállt az önkormányzatok tulajdonába. Van
még egy ilyen folyamatban lévő beruházás a Pannon Fertő Régió vízellátás fejlesztése, és ennek a
vagyona is át kell, hogy szálljon az önkormányzat tulajdonába, mivel az önrészt a vízi
közműfejlesztésekből fizette a vízmű társulat. Ezt a megállapodást kellene most jóváhagynia a
testületnek.

Gömbösné Kelemen Rita: Ez mivel jár, fenntartási kötelezettséggel?

Turi Lajos: Semmivel, a vízmű tartja fenn. Ezt csak tudomásul kell vennünk. Aki egyetért, kérem,
jelezze.

15/2013. (IV.03.) határozat

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pannon-Fertőd régió vízellátás-fejlesztését szolgáló
vagyont az önkormányzat tulajdonába átveszi.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos

Pap Gyula: Amikor egy hónapja a 700 éves rendezvény megbeszélésén voltunk, felmerült, hogy a
templom előtt kialakítanánk egy kis emlékparkot. Felmerült bennem, hogy amit a templom mögé
tettünk kerékpáros pihenőt, az t nem rakhatnánk át a templom elé?

Vezér Beáta: Pályázatból valósult meg és fenntartási kötelezettségünk van rá 5 évre.

Turi Lajos: Ettől függetlenül saját költségre ide is tehetünk egyet. Egy nagyon szép park készül, a
kertészeti szakközépiskola diákjai tervezték meg. Korábban elhangzott, hogy viszünk oda egy 56’-os
emlékművet. Ezt megcsináljuk?

Gömbösné Kelemen Rita: A temetőben van már egy emlékmű. Inkább a település más, megállásra
nem alkalmas részen, a Petőfi téren lévő elemeket vigyük át a parkba. Úgyis ott lesz a rendezvények
központi tere. Ott a tájház, a templom, megálló tér, parkoló.

Turi Lajos: Jó.

8. napirendi pont
Javaslat Élő Dezső részére díszpolgári cím adományozására

A napirendi pontot a Képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta. A zárt ülésről készült
jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete. A zárt ülésen a Képviselő-testület 16/2013. (Iv. 03.)
határozatával nem támogatta Élő Dezső díszpolgári címét.

Turi Lajos: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.
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kmf.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző
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Szám: 3/2013.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben
eljárva Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 9436 Sarród, Rákóczi u. 8.
Az ülés ideje: 2013. április 3. (szerda) 17 óra

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés:

1. Tájékoztatás a Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Konzorcium aktuális kérdéseiről
Előadó: STKH kommunikációját végző cég képviselője

2. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Turi Lajos polgármester

3. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

4. A partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előadó: Turi Lajos polgármester

5. Szociális rendelet módosítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

6. Házi segítségnyújtás és szociális étkezés térítési díjának megállapítása
Előadó: Turi Lajos polgármester

7. Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók
Előadó: Turi Lajos polgármester

7/1 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás támogatása
7/2 HPV védőoltás támogatása

Zárt ülés
8. Postumus díszpolgári cím adományozása

Előadó: Turi Lajos polgármester
9. Szociális segélykérelmek elbírálása

Előadó: Vezér Beáta jegyző

Az írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Megjelenésére számítok.

Sarród, 2013. március 28.

Tisztelettel:

Turi Lajos
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdése alapján  a jegyző által elkészített
zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó
napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az éves költségvetési beszámoló mellékletei a költségvetési rendelet szerkezeti rendjével azonosan
került összeállításra.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 206.650,- ezer Forint, módosított
előirányzata 281.327,-ezer Forint. A bevételi teljesítés 2012. évben 263.052,- ezer Forint, amely 94 %-
os teljesítésnek felel meg. A kiadások teljesítése ugyanebben az időszakban 252.073,-ezer Forint,
amely 90 %-os teljesítést mutat.

1) A bevételek alakulása jogcímek szerint:

 A beszámolási időszakban az állami támogatások, valamint a személyi jövedelemadó 13/13
része került jóváírásra a központi költségvetés részéről. Azonban a 2012.12.21-én állami hitel
konszolidáció során további 67.262.375,-Ft állami támogatásban részesültünk.

 Az átengedett központi adók teljesítése 101 %-os, ezen belül a gépjárműadó bevétel 2012
évben 4.898,- ezer Forint, amely 100%-os teljesítés. A talajterhelési díjból származó bevétel
406,- ezer Forint, amely 81%-os teljesítésnek felel meg.

 A helyi adók eredeti előirányzata 11.770,- ezer Forint, módosított előirányzata 13.085, ezer
Forint teljesítése 13.327- ezer Forint amely 102%-os arány.

 Az iparűzési adó eredeti előirányzata 5.770,- ezer Forint, módosított előirányzata 9.470, ezer
Forint teljesítése 9.479,- ezer Forint eredeti előirányzatához képest a teljesítés 100 %-os.
A magánszemélyek kommunális adója 95%-os, a telekadó 63%-os, az idegenforgalmi adó

pedig 136%-os teljesítést mutat.

 Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt által fizetett osztalék bevétel 733,- ezer Ft,

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 2.896,- ezer Forint összegű hosszú lejáratú hitel tőke
visszafizetés terhelte, azonban állami hitel konszolidáció során 2012.12.21-én további 66.832.393,-
tőketörlesztés és 429.982,- kamat és járulékos költség visszafizetése megtörtént a pénzintézetek
részére, melyet állami támogatásként mutattunk ki. Ennek alapján Önkormányzatunk 2012.12.31-vel
nem rendelkezik hitelállománnyal. A földhivatalban az ingatlan jelzálogok törlése átvezetésre került.

2) A kiadások alakulása jogcímek szerint
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 A működési kiadások eredeti előirányzata 70.239- ezer Forint, módosított előirányzata
93.953,-ezer Ft a teljesítés 2012. évben 89.326,- ezer Forint, amely a módosított
előirányzathoz képest 95 %-os teljesítésnek felel meg. A működési kiadások 22 %-át a
személyi juttatások és járulékai jelentik

 A személyi juttatások és járulékainak eredeti előirányzata 20.251 ezer forint, módosított
előirányzata 19.906,-ezer Ft a 2012. évi teljesítése 19.610,-ezer Forint amely 98%-os
teljesítés mutat.
Személyi juttatásoknál a közcélú foglalkoztatás az egyik legnagyobb arányú kiadás, 2012.
évben 12 főt tudtunk foglalkoztatni ezért az eredeti előirányzat 3.800 ezer forintról 4.379
ezer forintra módosítottuk, mivel 4.378 ezer forint és 627 ezer forint járulék kiadással
teljesült a közcélú pályázat. A járulékuk kedvezményes, ezért a járulékok előirányzatát
csökkentettük. A közcélú pályázatra 4.010 ezer forintot kaptunk a program térítéseként.

 A dologi kiadások előirányzata 24.452 Forint, 2012.12.31-i módosított előirányzata 42.526 Ft
a teljesítés 2012 évben 40.071 ezer Forint, ami 94 %-os teljesítés, A módosítás oka, hogy a
beruházás fordított áfájának befizetést nem a felhalmozási kiadások között, hanem a
működési kiadások között kellett teljesíteni, ezért előirányzat átcsoportosítás történt.

 A szociális juttatások címen tervezett összeg 2.605,- ezer Forint, módosított előirányzata
4.340,- ezer Ft a teljesítés 4.316,- ezer Forint, amelynek 99- %-os teljesítés. Módosítás az
1.029 ezer Forint szociális tűzifa pályázat kiadása miatt hajtottuk végre, amelyet már 2011-
évben térített az állam.

 A beruházások és felújítások eredeti előirányzata 112.538- ezer Ft-os 2012.12.31-i 110.024,-
ezer Ft módosított előirányzatával szemben, a teljesítés 106.625,- ezer Ft, amely 97-%-os
teljesítésnek felel meg.
A tervezett beruházások aZ elnyert pályázatok kivitelezésétől függően tudtak megvalósulni, a
jelentős beruházásunk a kerékpárút kivitelezése, üzembe helyezése 89 millió forinttal
megtörtént, továbbá a biógáz tanulmány pályázat teljesítése is a 2012 évben teljesült.  A
beruházások állományba vétele után az Önkormányzat vagyona jelentősen növekedett.

 Adóval kapcsolatos követelések /adó kintlévőség/ záró állomány 2011 évben: 7.674 ezer
Ft-al szemben 2012 év záró állománya 12.802 ezer,-Ft amely 66% adókintlévőség
emelkedést mutat. Ennek behajtását az év végével megkezdtük, az eredmények 2013-ban
már realizálódnak.

 Helyi adóval kapcsolatos túlfizetés 2012.12.31-i állománya: 2.702 ezer,-Ft

 Vevők 2012.12.31-i állománya: 470 ezer,- Ft

 Szállítók 2012.12.31-i állománya: 698 ezer,-Ft

 2012 évi pénzmaradványa 9.168,- ezer Ft.

 A 5.310,- ezer Ft működési tartalék felosztásra került.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a beszámoló előterjesztésekor a képviselő-testület
részére a közvetett támogatásokat legalább az alábbi tagolásban be kell mutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének
összege: 0 Ft
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b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege: 0 Ft.

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként (Ft):

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség összege: 0 Ft,

e) az egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség elengedésének összege: 0 Ft.

2012. év jelentős változásokat hozott az állami adósságkonszolidáció és a nagyszabású pályázatok
sikeres lebonyolításának köszönhetően, amelynek következtében sikeres évet zárhatunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2012 évi gazdálkodásával kapcsolatos
beszámolót a csatolt mellékletek alapján megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Sarród, 2012. március 28.

Turi Lajos
polgármester

Kommunális 0
Helyi iparűzési 0
Építményadó 13.000
Telekadó 5.948.000
Idegenforgalmi adó 0
Gépjárműadó 1.628.000
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Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (…... …..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi
költségvetésnek zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a támogatásban részesített
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 252.073 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 263.052 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 143.562 e Ft-ban
hagyja jóvá, amelyből

a) Intézményi működési bevételek: 483 e Ft,
b) Önkormányzat költségvetési támogatása: 77.824 e Ft,
c) Átengedett központi adók: 37.857 e Ft,
d) Helyi adók: 13.327 e Ft,
e) Bírságok, egyéb sajátos bevétel 3.913 e Ft,
f) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszköz: 10.158 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen
119.490 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

a) Ingatlan értékesítése: 205 e Ft,
b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 18.858 e Ft,
c) Hitel felvétel (hosszú lejáratú): 12.676 e Ft,
d) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 59.102 e Ft,
e) Fejlesztési célú fordított áfa bevétel 14.282 e Ft,
f) Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele 14.367 e Ft.
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(3) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1.
és 5. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és
normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 89.326 e Ft-ban hagyja
jóvá, melyből

a) Személyi jellegű kiadások: 16.532 e Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.278 e Ft,
c) Dologi jellegű kiadások: 40.071 e Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.316 e Ft,
e) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 25.129 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 162.747
e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

a) Beruházások: 87.741 e Ft,
b) Felújítások: 18.884 e Ft,
c) Hitel törlesztés: 54.989 e Ft,
d) Fejlesztési célú kölcsön nyújtása 2.944 e Ft,
e) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 319 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási
kiadásait az 1 és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2012. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 3 sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait
mérlegszerűen a 1. és 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 162.747 ezer forint, ebből a beruházások
összege: 87.741 ezer forint, felújítás: 18.884 ezer forint, amelyet a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU pályázattal megvalósuló projekteket a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások részletezését a 3. számú melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 5. sz. melléklet tartalmazza,
könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló belföldi irányú hitelállományát a 8. számú
melléklet tartalmazza lejárat, hitelintézetenként, és hitelcélok szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret

7. §
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Az Önkormányzat foglalkozottak létszáma tárgyidőszakban 11 fő volt, A Képviselő-testület a
munkajogi zárólétszámot a tárgyidőszak végén 7 főben hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

8. §

(1) 2012.12.31-i pénzkészlet 7.958 ezer Forint, a pénzeszközök változásának kimutatását a 9 számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 17.664
ezer forint felhasználásra, az 5.310 ezer forint tartalék felosztásra került.
(3) 2012 évi pénzmaradványt 8.903,- ezer forintban állapítja meg. A 243 ezer Ft utólagos állami
támogatás kiutalása az idegenforgalmi adódó elszámolása alapján, valamint 51 ezer Ft pótelőirányzat
visszafizetése után a módosított szabad pénzmaradvány 9.095,- ezer Ft, amely azonban csökken a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal. Így a működési célú szabad pénzmaradvány 8.397,- Ft,
kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12.
számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április …. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április ….

Vezér Beáta
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS

Sarród Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése meghatározza az
Önkormányzat számára, hogy az önkormányzati vagyonnal történő rendeltetésszerű, felelős módon
történő gazdálkodás biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles
készíteni.

A vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a vagyongazdálkodási tervet vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sarród Község Önkormányzatának
Vagyongazdálkodási tervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Turi Lajos
polgármester
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Sarród Község Önkormányzatának

VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Készült: 2013. március
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Bevezetés

A jelenlegi megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények, a közszolgáltatási rendszer, ezen belül az
önkormányzati rendszer átalakítása, és az ehhez igazodó új jogszabályi rendelkezések, a feladatalapú
finanszírozás és a leszűkített központi támogatási rendszer, azon feladat elé állítja az
önkormányzatokat, hogy a működésük biztosítása és eredményes gazdálkodásuk fenntartása
érdekében új módszereket, stratégiákat állítsanak fel.
A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területén
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint hogy a jövőre vonatkozóan – más koncepciókkal,
stratégiákkal összhangban - megfogalmazza a hatékony, felelős vagyongazdálkodás legfontosabb
célkitűzéseit.

A vagyongazdálkodási terv alapvető célkitűzései:
- a biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése,
- kiszámítható és átlátható gazdálkodás,
- pénzügyi egyensúly biztosítása,
- a vagyon értékének megőrzése, növelés,
- a vagyon piacorientált bérbeadásának biztosítása,
- a vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése,
- a gazdaságosan nem hasznosítható ingatlanok értékesítése.

I.
Jogi és társadalmi környezet

A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető központi és helyi jogszabályok

Magyarország Alaptörvényének 2012. január 1-i hatálybalépésével egyidejűleg jelentős jogszabályi
változások történtek, amelyeknek nagy része érinti és lényegesesen meghatározza az önkormányzat
gazdálkodását, ezért az új jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően szükséges a helyi szabályozási
rendszer harmonizációját a felsőbb szintű jogszabályokkal megteremteni. Magyarország
Alaptörvénye 38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon.
A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-(2) bekezdése szerint a
nemzeti vagyon, - ezen belül az önkormányzati vagyon - alapvető rendeltetése a közfeladat
ellátásának biztosítása. Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a vagyon
fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell
készítenie. E tervek elkészítéséhez, az Önkormányzatnak ki kell jelölnie a vagyongazdálkodás
irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések következetesen végrehajthatóak
legyenek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) megfogalmazza az átláthatóság
követelményét.
Az Áht végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet új szabályokat határoz meg az
önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és az általa irányított
költségvetési szervek, költségvetési bevételeit és kiadásait. Az új Áht. jelentős adminisztrációs terhet
jelentett, de azok elvégzése megalapozza a zökkenőmentes átalakítást.
A kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási rendelet rendelkezéseinek
megfelelően kell végezni.
A vagyont főszabályként az önkormányzat könyveiben kell nyilvántartani.
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A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény a lakás- és helyiséggazdálkodás szabályait tartalmazza azzal, hogy
rendelkezik egyes részletszabályok önkormányzati rendeletben történő meghatározásáról is.

A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeleteknek meg kell felelnie a magasabb
szintű jogszabályokban meghatározott elveknek, rendelkezéseknek.
A Nvtv. előírásainak megfelelően, valamint a megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekhez
igazodóan a Képviselő-testület új vagyonrendeletet alkotott.

Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.
(III. 19.) ökormányati rendelet, meghatározza az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos
jogszabályokban előírt szabályokat.

Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről, a lakbérek mértékéről szóló 6/2007. (V. 31.) önkormányzati rendelet
meghatározza a lakások és helyiségek bérbeadásának szabályait, a lakbérek mértékét.

A közterület használatáról szóló 16/2003. (VII. 27.) önkormányzati rendelet szabályozza a
közterületek rendeltetéstől eltérő használatát, meghatározza a közterület használati szerződések
feltételeit, valamint megállapítja a közterület használati díjakat.

Társadalmi-gazdasági környezet változása

A közfeladat ellátási rendszer átalakulása
A közfeladat ellátási rendszer folyamatban lévő átalakítása az önkormányzati rendszert is érinti.
Önkormányzati szinten fel kell készülni arra, hogy a járások megalakulása önkormányzati vagyonkört
is érinthet.
Az állami feladat átvállalások alapján létrejövő új önkormányzati hivatali struktúra és hivatali
rendszer – 2013. március 1-vel lépett hatályba.

Az állami támogatások, feladat finanszírozás
Az utóbbi időben bevezetett szigorú gazdasági intézkedések, a központi költségvetési támogatások
csökkentése, egyes támogatások megvonása következtében a rendelkezésre álló forrásokból csak
részlegesen lehet a feladatok teljesítését megvalósítani. Ezért a vagyongazdálkodás egyik
meghatározó feladata a kiesett támogatások pótlása, a gazdálkodás átalakításával, új források
lehetőségeinek feltárásával.
A feladatfinanszírozási rendszer a finanszírozási forrásokat a végrehajtandó feladatokhoz köti

II.
A vagyongazdálkodási koncepció stratégiai szerepe, kapcsolatrendszere a meglévő koncepciókkal

1. A vagyongazdálkodási terv kapcsolódása más koncepcióhoz, programhoz

Az Önkormányzat vagyongazdálkodását négy fő cselekvési, tevékenységi terület köré lehet
csoportosítani:

- a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, kisajátítás,
adomány elfogadása, térítésmentes juttatás)
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- a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)
- vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás)
- értékesítés, térítésmentes átadás, csere

A vagyongazdálkodás alapelvei, célkitűzései nem különülhetnek el más szakterületek elképzeléseitől,
ágazati stratégiáitól, hiszen valamennyi koncepció, terv érinti a vagyongazdálkodást, azzal összefügg,
ezért fontos háttere a konkrét vagyongazdálkodási tevékenység meghatározásának.

Az önkormányzat vagyongazdálkodást érintő
koncepciói, programjai:

A koncepciók lényeges
vagyongazdálkodási vetülete

Gazdasági Program (2011-2014.) önkormányzati tulajdonú területeket érintő
fejlesztések, a megvalósítás lehetőségének
vizsgálata, elősegítése, a gazdálkodást segítő
vagyonhasznosítás

Környezetvédelmi Program környezettudatos vagyongazdálkodás

III.
A vagyongazdálkodás alapelveinek meghatározása vagyonelemek szerinti csoportosításban

1.  Forgalomképtelen törzsvagyon

A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek csoportját:
a. kizárólagos tulajdonban lévő dolgok, (a helyi közutak és műtárgyaik, az önkormányzat
tulajdonában álló terek, parkok)
b. a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyon. Az önkormányzat vagyonrendelete nem sorolt vagyont a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe.

A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról, karbantartásáról
folyamatosan gondoskodni kell.
A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását jogszabály feltételhez köti. A
törzsvagyon forgalomképtelen része – az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel – nem idegeníthető
el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető
meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy melyek azok a
vagyontárgyak ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények változása folytán szükséges a
besorolás megváltoztatása.

2.  Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati rendelet
korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely esetében törvényben vagy
önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.
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A korlátozottan forgalomképes körbe sorolt közművek, intézmények és középületek esetében
biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a közfeladat,
valamint a kötelező és önként vállalt feladatok fellátásnak biztosítása céljából.
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban maradó
ingatlanvagyonnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelő tervszerű felújítása, ezáltal értékének
növelése.
A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve bérbeadásával, valamint
vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának
veszélyeztetése nélkül kell folytatni.

3. Üzleti vagyon

A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a jogszabályokban meghatározott keretek
között – szabadon rendelkezik.
A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással,
bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával.
Jelentősebb üzleti vagyona az önkormányzatnak a sarródi 02/2 hrsz-ú szántó terület, amelynek
értékesítését középtávon célszerű megfontolni, annak érdekében, hogy a település fejlesztését
lehetővé tevő pályázatokhoz az önrészt biztosíthassuk.

IV.

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodás

1. Lakóterületek kialakítása

A Kossuth utca mögötti állami terület megvásárlása már régóta célja az önkormányzatnak, az ehhez
szükséges intézkedéseket megtette. A területen minimum 50 építési telek alakítható ki, amellyel
jelentősen növekedhet a település lakossága. Az építési telkek közművesítése az önkormányzat
anyagi lehetőségeit figyelembe véve csak pályázati források vagy magántőke bevonásával történhet.

3. Piac kialakítása

Középtávú célkitűzése a Képviselő-testületnek, hogy a településen megfelelő ingatlan biztosítson és
alakítson ki piac üzemeltetése céljára, melyet lehetőleg pályázati források bevonásával kell
megvalósítani.

4. Lakásgazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakáscélú épületek energetikai szempontból felújításra
szorulnak, a nyílászárók cseréje, az épület teljes hőszigetelése komoly segítséget nyújtanának a
bérlők energia költségeinek megfizetésében.

A bérleti díjakat rendszeresen felül kell vizsgálni, a hátralékok behajtása iránt a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.
Azon bérleti díj hátralékok esetében, ahol a részletfizetési kedvezmény nem nyújt megoldást, a
szerződéseket fel kell mondani és a kiürítési per kezdeményezésére és a díjak behajtására intézkedni
kell.
Az így megüresedett lakások újbóli bérbeadásáról gondoskodni kell.
Önkormányzatunk a lakásállomány értékesítését sem közép-, sem pedig hosszú távon nem tervezi.
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5.  Ingó- és portfólió vagyon

A feladat ellátásához szükséges gépekkel, berendezésekkel, felszereléssel rendelkezünk.
Közép- és hosszú távú célkitűzés az ingó vagyon értékének megőrzése, az önkormányzati
feladatellátás tárgyi feltételinek magas színvonalú biztosítása.
A nagy értékű eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell végezni.  Az eszközt
mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg a javítással a működőképességét biztosítani lehet.
Új eszközbeszerzést – fentiek figyelembevételével - csak indokolt esetben és a használhatatlan
eszközök pótlására lehet teljesíteni.

4.
A helyi jogszabályalkotás kereteinek meghatározása

A Képviselő-testület a 4/2012. (III. 19.) önkormányzati rendeletével új vagyonrendeletet alkotott.
A vagyonrendelet alapul szolgál a vagyongazdálkodás helyi szabályozásának.
Rendszeresen felül kell vizsgálni az önkormányzat azon rendeleteit, melyek a vagyongazdálkodást
érintik.

5.
A vagyongazdálkodás szervezete, irányítása, szervezése, adatnyilvántartása, döntések előkészítése

5.1 Szervezet, irányítás

Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben meghatározott hatáskörök
alapján a Képviselő-testület gyakorolja.
A vagyongazdálkodás feladatai végrehajtásának előkészítését a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati
Hivatal Sarródi Kirendeltsége végzi, melyben a polgármesteren és a jegyzőn kívül részt vesz a
gazdálkodási és munkaügyi előadó is

A vagyongazdálkodásra vonatkozó végrehajtási feladatokat a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati
Hivatal szabályzatai tartalmazzák.

5.2 A gazdálkodás alapjául szolgáló nyilvántartások

A Nvtv. 10. §-a kötelezettségként írja elő, hogy a nemzeti vagyont annak értékét és változásait a
tulajdonosi jogok gyakorlója nyilvántartja.
A vagyongazdálkodási nyilvántartás a vagyonkataszter, amely az ingatlan nyilvántartással
összhangban, bruttó értéken tartja nyilván az önkormányzati vagyon elemeit.
A vagyonkatasztert a gazdálkodási és munkaügyi előadó vezeti.

Sarród, 2013. március 27.

Turi Lajos
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az építésügy korábbi rendszere 2013. január 1-től jelentősen átalakult. Ennek egyik elemeként
bevezetésre került a partnerségi egyeztetés intézménye.

A 2013. január 1-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. r.) szerint koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz véleményezési eljárásában a
partnerségi egyeztetés szabályait kell figyelembe venni, ha a koncepció, stratégia vagy
településrendezési eszköz (például a szabályozási terv és helyi építési szabályzat) kidolgozása, illetve
módosítása 2013. január 1-jét követően indul.

A partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés szabályait. Ennek során kell meghatározni:
a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedéseket. (Korm.r. 29.§)

Kérem a Képviselő-testületet, hogy bevonásra kerülő szervezetekre a testületi ülésen tegyen
javaslatot. Tekintettel a település helyzetére, úgy vélem a Fertő Táj Világörökség Magyar Tanácsa
Egyesületet nem lehet kihagyni a tervezési folyamatból, de helyet kaphatna a Civilek a Fertő tájért
Egyesület is.

A fentiek alapján elengedhetetlen, hogy a rendezési terv módosításának megkezdése előtt a
Képviselő-testület a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól rendeletet alkosson. E rendeletet valamennyi újonnan indított koncepció, stratégia vagy
településrendezési eszköz véleményezési eljárása során alkalmazni kell.

A rendelet-tervezetet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az eljárás megindítása előtt döntenie kell az övkormányzatnak az eljárás módjáról. Ennek az a
lényege, hogy 3 féle eljárásban módosítható egy terv. Teljes, egyszerűsített vagy tárgyalásos
eljárásban. A jogszabályban megfogalmazott kritériumok alapján Sarród rendezési tervének
módosítása teljes eljárásban történhet. Ennek megállapításáról a Képviselő-testületnek határozatot
kell hoznia.
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HATÁROZATI JAVASLAT

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabályozási és rendezési terv módosítását a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó szabályainak figyelembe vételével, teljes eljárás
keretében végzi.

Határidő: azonnal
Felelős: Turi Lajos polgármester

Sarród, 2013. március 26.

Turi Lajos
polgármester
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013. (...) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) bekezdésének 5.
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet hatálya Sarród község (Sarród, Fertőújlak, Nyárliget) közigazgatási területére
terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a. Sarród adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy

tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
b) Sarród adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel

rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) Jelen rendelet 1. sz. függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek listájába” felvett

érdekképviseleti és civil szervezetek,
d) Valamennyi Sarródon működő elismert egyház
e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja

alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek
(3) Amennyiben valamely érdekképviseleti vagy civil szervezet az e rendelet 1. számú függelékét

képező Érdekképviseleti és civil szervezetek listájában nincs feltüntetve, de szeretné az arra való
felvételét, ezzel kapcsolatos kérelmét írásban a polgármesternek kell címeznie. A kérelemben meg
kell jelölni a civil szervezet nevét, nyilvántartásba vételi számát, képviselője nevét, a szervezet postai
és e-mail címét.

A tájékoztatás módja és eszközei

2. §

(1) Jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő érdekképviseleti és civil szervezetek a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási
szakaszban az ott meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a
településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.

(2) Az 1. § (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott
előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Fertőszéplaki
Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége - 9435 Sarród, Rákóczi u. 8 - épületében
megtalálható hirdetőtáblán elhelyezett, valamint Sarród Község honlapján keresztül -
www.sarrod.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről,
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módosításáról, továbbá a hirdetmény megjelenésének tényéről tájékoztató A/4-es méret plakátokat
kell elhelyezni a település hirdető tábláin.

(3) Azok a partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. r.-ben
meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus
adathordozón véleményezési anyagot kapnak.

(4) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt
legalább 30 napig közzé kell tenni Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége
hirdetőtábláján és Sarród Község honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztató A/4-as méret
plakátokat kell elhelyezni a település hirdet tábláin.

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

3. §

(1) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a
Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a
településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további
szakaszaiban való részvételi szándékát.

(2) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi
szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emel,
véleményezőnek nem kell tekinteni.

(3) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott
módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ez esetben a 2.
§ (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára megküldeni a
településrendezési eszköz dokumentációját.

(4) A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. r.-ben
meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott
véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.

4. §

(1) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli
vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a településtervezőtől.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely
lakos véleményt adhat a jegyzőnek vagy a településtervezőnek címezve, amelyet postai úton vagy
elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.

5. §

(1) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
azokat a jegyző a tervező felé továbbítja.

(2) Valamennyi véleményt a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje

6. §

(1) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a
tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.
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(2) A tervezői válaszokról a Képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott
határozathozatalával egyidejűleg dönt.
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

7. §

(1) A jóváhagyott tervezési program alapján készül véleményezési anyag közzététele a 2. § (4)
bekezdésben meghatározott módon történik.

(2) A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követ 20 napon belül
a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követ en indult eljárásokban kell alkalmazni.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

1. számú függelék a …/2013. (…) önkormányzati rendelethez

Érdekképviseleti és civil szervezetek

1.,
Szervezet neve:
Székhelye:
Postacím:
email címe:
Képviselő neve:
Nyilvántartási száma:

2.,
Szervezet neve:
Székhelye:
Postacím:
email címe:
Képviselő neve:
Nyilvántartási száma:

3.,
Szervezet neve:
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Székhelye:
Postacím:
email címe:
Képviselő neve:
Nyilvántartási száma:
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EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS

Intézményi térítési díjának megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e
rendeletben, a helyi önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január
1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt:
megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási
önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti
költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha
az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat
alkalmaz.

Fertőd Város Önkormányzata Pénzügyi Osztálya kiszámolta a házi segítségnyújtás és a szociális
étkeztetés önköltségének összegét. Az intézményi térítési díj az önköltség és a normatíva
különbözeténél nagyobb nem lehet.

Sarródon 8 ellátott vette igénybe a házi segítségnyújtást 2012. év végén. Akkor lehet a teljes
normatívát igénybe venni, ha az év minden munkanapján igényli az ellátást a gondozott. Az éves
normatíva időarányos részét lehet lehívni, az ellátási napokon, így az a jó, ha minden nap kér ellátást
a gondozott. Jelenleg 6 fő üres álláshely van amit az új működési engedély szerint be lehetne tölteni.

A mellékelt tájékoztatóban olvashatóak a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés önköltség
számítás adatai.

Javaslom a Képviselő-testületnek a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Sarród, 2013. március 25.

Turi Lajos
polgármester
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1. számú melléklet

nappali összesen házi segítségnyújtás szoc. étkezés
Költségvetési kiadások
összesen

0 10 133 511 5 958 040

Létszám 0 29 30
Önktg: Kiadás/fő/251nap 0 1 387 788
Önktg: Kiadás/fő/251nap/8óra 173
Támogatás 94 243
Térítési díj 79 545

Személyi térítési díj 80 500
545

szolgáltatás házi segítség-
nyújtás

szociális
étkeztetés

intézményi önköltség 173 Ft 788 Ft
normatív támogatás 94 Ft 243 Ft
különbözet ( intézményi térítési díj) 79 Ft 545 Ft
javasolt személyi térítési díj 80 Ft minimál

nyugdíj alatti
jövedelem
esetén  0 Ft

28500 Ft-
114 000Ft
jövedelem
közt 500 Ft

114000 Ft
jövedelem
fölött 545 Ft

Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. (……) önkormányzati rendelete



59

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

(1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon kép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 3. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április 4.

Vezér Beáta
jegyző
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Melléklet a 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

„9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet melléklete

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ

Intézményi térítési díjak

A B C
1. Intézményi térítési

díj mértéke
házi
segítségnyújtás

szociális étkezés

2. 0-28.500 Ft
jövedelem

80 Ft/gondozási
óra

0 Ft/adag

3. 28.500-114.000 Ft
jövedelem

80 Ft/gondozási
óra

500 Ft/adag

4. 114.001 Ft
jövedelemtől

80 Ft/gondozási
óra

545 Ft/adag

Az árak az Áfa összegét tartalmazzák.
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Sarród Község Képviselő Testülete
Tárgy: Javaslat postumus díszpolgári cím adományozására

Tisztelt Képviselő Testület!

Javasoljuk, hogy Dr. Élő Dezsőt is Sarród község díszpolgárainak sorába emeljük.
Élő Dezső Sarród monográfiája című munkájával községünk múltjáról és akkori jelenéről kifogástalan
leírást adott, nagyban hozzájárult községünk ismertségéhez. Néprajzi és társadalomtudományi
munkákban most is hivatkoznak szociográfiai munkájára. A 20. sz elején meginduló falukutató
mozgalom, amely igyekezett feltárni a magyar földműves társadalom problémáit, amely akkor a
nemzet legnagyobb problémája is volt, hiszen a lakosság döntő többsége mezőgazdaságból élt.

A mozgalom tagjai: Németh László, Illyés Gyula, Ortutai Gyula, Erdei József, Sinka István, Móricz
Zsigmond, Sértő Kálmán, Kodolányi János, Szabó Lörinc Veres Péter…voltak.

A mozgalom tagjai úgy gondolták, hogy a falu problémájának megoldásához fontos a falu
megismerése annak bemutatása, irodalmi vagy tudományos formában. Élő Dezső 31 éves korában a
nemzete és faluja iránti elkötelezettségből e-mozgalomhoz.

Így fogalmaz: „Széchenyi szelleme indított arra, hogy szűkebb körbeni szülőföld ismertetéssel álljak
én is a magyar faluért dolgozók táborába”

Ellentétben a korban szokásostól, hogy a faluból kiszakadt tanult ifjak hátat fordítanak osztályuknak
és az úri közegbe próbálnak beolvadni múltjuk elfeledésével Élő Dezső vállalta múltját és faluján
keresztül ezzel a munkával nemzete jobbulását is akarta.

A falukutató mozgalom és a népi írók mozgalmához való csatlakozása abban a korban sem volt
népszerű, olyan fontos és a kor uralkodó osztályával szembeni kérdéseket feszeget, mint a
földbirtokviszony (földosztás), szegénység a parasztság eladósodottsága."A mai visszás helyet
megváltoztatása nélkül ingatag talajra építenénk jövőnket." Írja 1935-ben.

Nemzeti keresztény alapon gondolkozott, ami a háború után a szellemi életből való kirekesztettségét
okozta. Sok falukutatóhoz hasonlóan ő is börtönbe került és elnémították.

Kapcsolatot a Sarródiakkal mindig fenntartotta elbeszélésekből tudjuk, hogy amikor Sarródiak
meglátogatták mindig a faluról, az itt élő emberekről beszélt és kérdezett. Sarród monográfiája végén
így ír: "Szülőföldem múltja iránti tiszteletteljes hódolatom és magyar népének szebb jövőjébe vetett
bizalmam és hitem zálogául szolgáljon e munka."

Javasoljuk, hogy a település 700- évfordulóján posztomusz díszpolgári címben részesüljön.

Tisztelettel a fiatalok képviseletében:

Barcza Attila, Fejes István, Hetlinger Júlia, Horváth Norbert, Horváth Gábor, Horváth Zoltán, Kanczler
Balázs, Németh János
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Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi
költségvetésnek zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a támogatásban részesített
magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 252.073 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 263.052 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 143.562 e Ft-ban
hagyja jóvá, amelyből

g) Intézményi működési bevételek: 483 e Ft,
h) Önkormányzat költségvetési támogatása: 77.824 e Ft,
i) Átengedett központi adók: 37.857 e Ft,
j) Helyi adók: 13.327 e Ft,
k) Bírságok, egyéb sajátos bevétel 3.913 e Ft,
l) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszköz: 10.158 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen
119.490 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

g) Ingatlan értékesítése: 205 e Ft,
h) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 18.858 e Ft,
i) Hitel felvétel (hosszú lejáratú): 12.676 e Ft,
j) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 59.102 e Ft,
k) Fejlesztési célú fordított áfa bevétel 14.282 e Ft,
l) Fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétele 14.367 e Ft.
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(3) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1.
és 5. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és
normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 89.326 e Ft-ban hagyja
jóvá, melyből

f) Személyi jellegű kiadások: 16.532 e Ft,
g) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.278 e Ft,
h) Dologi jellegű kiadások: 40.071 e Ft,
i) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.316 e Ft,
j) Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 25.129 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 162.747
e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

f) Beruházások: 87.741 e Ft,
g) Felújítások: 18.884 e Ft,
h) Hitel törlesztés: 54.989 e Ft,
i) Fejlesztési célú kölcsön nyújtása 2.944 e Ft,
j) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 319 e Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási
kiadásait az 1 és 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2012. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 3 sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2012. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait
mérlegszerűen a 1. és 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 162.747 ezer forint, ebből a beruházások
összege: 87.741 ezer forint, felújítás: 18.884 ezer forint, amelyet a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) EU pályázattal megvalósuló projekteket a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások részletezését a 3. számú melléklet
tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 5. sz. melléklet tartalmazza,
könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2012. december 31-én fennálló belföldi irányú hitelállományát a 8. számú
melléklet tartalmazza lejárat, hitelintézetenként, és hitelcélok szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret

7. §
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Az Önkormányzat foglalkozottak létszáma tárgyidőszakban 11 fő volt, A Képviselő-testület a
munkajogi zárólétszámot a tárgyidőszak végén 7 főben hagyja jóvá.

Pénzmaradvány

8. §

(1) 2012.12.31-i pénzkészlet 7.958 ezer Forint, a pénzeszközök változásának kimutatását a 9 számú
melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 17.664
ezer forint felhasználásra, az 5.310 ezer forint tartalék felosztásra került.
(3) 2012 évi pénzmaradványt 8.903,- ezer forintban állapítja meg. A 243 ezer Ft utólagos állami
támogatás kiutalása az idegenforgalmi adódó elszámolása alapján, valamint 51 ezer Ft pótelőirányzat
visszafizetése után a módosított szabad pénzmaradvány 9.095,- ezer Ft, amely azonban csökken a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvánnyal. Így a működési célú szabad pénzmaradvány 8.397,- Ft,
kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12.
számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 9.) önkormányzati rendelete.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 3. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április 4.

Vezér Beáta
jegyző
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában valamint 23. § (5) bekezdésének 5.
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(4) E rendelet hatálya Sarród község (Sarród, Fertőújlak, Nyárliget) közigazgatási területére
terjed ki.

(5) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a. Sarród adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel vagy

tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
f) Sarród adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel

rendelkező gazdálkodó szervezet,
g) Jelen rendelet 1. sz. függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek listájába” felvett

érdekképviseleti és civil szervezetek,
h) Valamennyi Sarródon működő elismert egyház
i) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja

alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek
(6) Amennyiben valamely érdekképviseleti vagy civil szervezet az e rendelet 1. számú függelékét

képező Érdekképviseleti és civil szervezetek listájában nincs feltüntetve, de szeretné az arra való
felvételét, ezzel kapcsolatos kérelmét írásban a polgármesternek kell címeznie. A kérelemben meg
kell jelölni a civil szervezet nevét, nyilvántartásba vételi számát, képviselője nevét, a szervezet postai
és e-mail címét.

A tájékoztatás módja és eszközei

2. §

(5) Jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő érdekképviseleti és civil szervezetek a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 37. §-ában meghatározott előzetes tájékoztatási
szakaszban az ott meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a
településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.

(6) Az 1. § (2) a.), b.), d.) és e) pontjában szereplők a Korm. rendelet 37. §-ában meghatározott
előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Fertőszéplaki
Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége - 9435 Sarród, Rákóczi u. 8 - épületében
megtalálható hirdetőtáblán elhelyezett, valamint Sarród Község honlapján keresztül -
www.sarrod.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről,
módosításáról, továbbá a hirdetmény megjelenésének tényéről tájékoztató A/4-es méret plakátokat
kell elhelyezni a település hirdető tábláin.
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(7) Azok a partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. r.-ben
meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton, elektronikus
adathordozón véleményezési anyagot kapnak.

(8) A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt
legalább 30 napig közzé kell tenni Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal Sarródi Kirendeltsége
hirdetőtábláján és Sarród Község honlapján, továbbá a közzététel tényéről tájékoztató A/4-as méret
plakátokat kell elhelyezni a település hirdet tábláin.

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

3. §

(5) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a
Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a
településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további
szakaszaiban való részvételi szándékát.

(6) Amennyiben a partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi
szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt, és kifogást nem emel,
véleményezőnek nem kell tekinteni.

(7) A partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott
módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér, ez esetben a 2.
§ (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára megküldeni a
településrendezési eszköz dokumentációját.

(8) A partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. r.-ben
meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott
véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet megjelöli.

4. §

(3) A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli
vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a településtervezőtől.

(4) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban annak ideje alatt bármely
lakos véleményt adhat a jegyzőnek vagy a településtervezőnek címezve, amelyet postai úton vagy
elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.

5. §

(3) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
azokat a jegyző a tervező felé továbbítja.

(4) Valamennyi véleményt a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje

6. §

(3) A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a
tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(4) A tervezői válaszokról a Képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott
határozathozatalával egyidejűleg dönt.
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Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító eszközök

7. §

(3) A jóváhagyott tervezési program alapján készül véleményezési anyag közzététele a 2. § (4)
bekezdésben meghatározott módon történik.

(4) A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követ 20 napon belül
a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

8. §

(3) E rendelet a kihirdetést követ napon lép hatályba.
(4) E rendelet előírásait a hatályba lépését követ en indult eljárásokban kell alkalmazni.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 3. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április 4.

Vezér Beáta
jegyző
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1. számú függelék a 4/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

Érdekképviseleti és civil szervezetek

1.,
Szervezet neve: Fertő-Táj Világörökség Magyar Tanácsa
Székhelye: 9431 Fertőd, Haydn u. 2.
Postacím: 9431 Fertőd, Haydn u. 2.
email címe: fertotaj@vilagorokseg.hu
Képviselő neve: Ivanics Ferenc elnök
Nyilvántartási száma: Pk.T.KH.62.721/2003.

2.,
Szervezet neve: Civilek a Fertő Tájért Egyesület
Székhelye: 9492 Fertőhomok, Akác u. 32.
Postacím: 9492 Fertőhomok, Akác u. 32.
email címe: horvathattilane@gmail.com
Képviselő neve: Horváth Attiláné elnök
Nyilvántartási száma: Pk.T.60.051/2008/4

3.,
Szervezet neve: Sarródi Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület
Székhelye: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
Postacím: 9435 Sarród, Rákóczi u. 8.
email címe: tl1943@freemail.hu
Képviselő neve: Turi Lajosné elnök
Nyilvántartási száma: Pk. 6286/2002/5.
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2009. (VI. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatkörében eljárva a pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2009. (VI. 2.) önkormányzati rendelet
módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Sarród Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 6/2009. (VI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a
következő 9. § lép:
„9. § (1) Átmeneti segély állapítható meg annak a vagyonnal nem rendelkező

a) személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, valamint

b) egyedül élő személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi családi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

(2) Átmeneti segély adható
a) melynek összege legalább 5.000 Ft, de legfeljebb 20.000 Ft lehet, valamint
b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 1.000 Ft/hó, legfeljebb
5.000 Ft/hó.

(3) Különös méltánylást igénylő esetekben rendkívüli átmeneti segély adható évente egy
alkalommal, amennyiben a család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerül.

(4) A rendkívüli átmeneti segély összege legalább 10.000 Ft, de legfeljebb 25.000 Ft.
(5) A rendkívüli átmeneti segély esetében a támogatás jövedelmi viszonyok vizsgálatának

mellőzésével történik. A benyújtott kérelmek valóságtartalma környezettanulmány készítésével
vizsgálható.

(6) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni
ellátást kell megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul,
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem a

rendeltetésének megfelelően történik.
(7) A természetben nyújtott átmeneti segély formája élelmiszercsomag, élelmiszervásárlási

utalvány, tüzelővásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy a segély meghatározott célra történő átutalása –
ide értve a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás térítési díját is – lehet.”

2. §

(1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti
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(2) Rendelkezésit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az az ügyfél számára
kedvezőbb.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 3. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április 4.

Vezér Beáta
jegyző
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Sarród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásokért fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

3. §

Sarród Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet melléklete
helyébe jelen rendelet melléklete lép.

4. §

(2) A rendelet a kihirdetése napját követő napon kép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.

Turi Lajos Vezér Beáta
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 3. napján megtartott ülésén
fogadta el.
A kihirdetés napja: 2013. április 4.

Vezér Beáta
jegyző
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Melléklet a 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

„9/2009. (VII. 28.) önkormányzati rendelet melléklete

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ

Intézményi térítési díjak

A B C
1. Intézményi térítési

díj mértéke
házi
segítségnyújtás

szociális étkezés

2. 0-28.500 Ft
jövedelem

80 Ft/gondozási
óra

0 Ft/adag

3. 28.500-114.000 Ft
jövedelem

80 Ft/gondozási
óra

500 Ft/adag

4. 114.001 Ft
jövedelemtől

80 Ft/gondozási
óra

545 Ft/adag

Az árak az Áfa összegét tartalmazzák.


