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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. április 27-én megtartott ülésének
JEGYZŐKÖNYVE

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

JEGYZŐKÖNYV
mely készült Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
április 27-én 09.00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Bakucz Péter polgármester, Nagy Géza alpolgármester, dr.
Szatmári László alpolgármester, Bordás Sándor, Nagy Imre,
Nagyné Bondár Anikó, Szekeres István és Tokai Gábor képviselők

Meghívottak:

Szokai
Dániel
jegyző,
Puskásné
Szatmári
jegyzőkönyvvezető, Diósi Károlyné bizottsági tag,

Klára

Bakucz Péter polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelent képviselőket,
bizottsági tagokat, Jegyző Urat, jegyzőkönyvvezetőnket és meghívott vendégeinket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes,
mivel 7 fő jelen van.
Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre: Nagyné Bondár Anikó és Szekeres István
képviselők személyében, valamint a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Puskásné
Szatmári Klára igazgatási előadót. Kérem, aki a jegyzőkönyv hitelesítők, valamint a
jegyzőkönyvvezető személyével egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat meghozatala nélkül Nagyné Bondár
Anikó és Szekeres István képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Puskásné
Szatmári Klára igazgatási előadót jegyzőkönyvvezetőnek elfogadja.

NAPIREND:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Bakucz Péter polgármester
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2. Beszámoló a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról
Előadó: Szokai Dániel jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének
megállapításáról
Előadó: Szokai Dániel jegyző
4. Éves közbeszerzési statisztika elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester
5. A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester
6. Együttműködési megállapodás
Előadó: Bakucz Péter polgármester
7. Rendeletalkotás - Talajterhelési díj megállapításáról
Előadó: Bakucz Péter polgármester
8. Bejelentések
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérem, aki
fentiekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal – ellenszavazat nélkül – egyhangúan, határozat
meghozatala nélkül, a napirendi pontra tett javaslatot elfogadta.

1. NAPIREND:

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről.

Bakucz Péter polgármester: kiküldött előterjesztést egy pár dologgal szeretném
kiegészíteni. Április 20-án volt a Sarkadi Járó beteg Szakellátó taggyűlés, ahol
személyem vett részt. Ezen kívül volt kettő darab fontosabb szintén önkormányzatot
érintő dolog. A szociális tüzelőanyag és a tavalyi Önhiki elszámolása. Április 19-ei
Körösök-völgye megbeszélést annyival szeretném kiegészíteni, hogy Gyula Város
kezdeményezésére jött létre. Ezen a rendezvényen, 5 határon belüli – köztük
Sarkadkeresztúr - és 5 határon kívüli település volt jelen. Az elképzelés még tervezés
alatt van, de igazából a RO-HU-s pályázati lehetőségek kihasználása miatt jönne létre.
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Részemről ennyi lett volt, amennyiben kérdés, észrevétel lenne, úgy várom és
megpróbálok rá válaszolni.
Bordás Sándor képviselő: április 4-én az Alföldvíz Zrt.-nél
szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatást, ha adna a Polgármester Úr.

történt

Bakucz Péter polgármester: már több alkalommal kerestem a kapcsolatot az
Alföldvíznél, a dr. Szemerényi György Igazgatóhelyettes Úrral. Igazából a településen
megrendezett lakossági fórum témájával kapcsolatos megbeszélések voltak a főbb
témák és a naponta megjelenő panaszok. Fő dolog volt a rendszer üzembe helyezése, a
műszaki dolgok kérdése, hogy ez ténylegesen hogyan fog működni. másik dolog, maga
a számlázás kérdése, mert tudjuk, hogy van olyan lakos, aki szeptember óta kapja a
szennyvíz számlát. Már most elindult itt egy folyamat, amit a lakosok is észrevettek, ott
ahol a szennyvízhálózat ki van építve, napi 10-15 ingatlan van felkeresve az Alföldvíz
Zrt. részéről. Megnézik, valójában ki van rácsatlakozva a rendszerre, hiszen olyan is
van, aki rácsatlakozott, de nincs még bejelentve. Az Alföldvíz Zrt. igyekszik
helyrehozni a számlázással kapcsolatos dolgokat. Hangsúlyozom, hogy ebben nem mi,
hanem az Alföldvíz hibázott. Arról nincs információnk, hogy náluk hol csúszott el a
dolog. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kapunk információt az Alföldvíztől tudatni
fogjuk a lakosokkal. A másik dolog, az 1-4 öblözet tengelyen történő kiszállítása volt.
Az az igazság, hogy kötelezni nem lehet, hogy szippantani kell. Ugyanis a talajterhelési
díjat is csak ott lehet kiszabni, ahol a szennyvízhálózat ki van épülve. Lényeg, hogy mi
önkormányzat ebben nem vehetünk részt. Van egy feladat ellátási szerződésünk
Sarkaddal. vagy Sarkaddal egyeztetünk ezzel kapcsolatban, vagy ha másik út, hogy
több településsel felvesszük a kapcsolatot. Engedéllyel rendelkező cégek közt kell
meghirdetni az erre vonatkozó, szállítással kapcsolatos pályázatot. Esetleg további
kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, aki az első napirendi ponttal egyetért,
kérem, jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
51/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb
eseményekről (a határozat mellékletét képzi), elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester
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2. NAPIREND:

Beszámoló
a
Önkormányzati
munkájáról

Sarkadkeresztúri
Közös
Hivatal
2016.
évi

Bakucz Péter polgármester: második napirendi pont a közös hivatal 2016. évi
munkájáról beszámoló és annak az elfogadása. Az anyagot Jegyző Úr készítette elő,
ezzel át is adnám neki a szót.
Szokai Dániel jegyző: tisztelettel köszöntöm a Képviselő – testület tagjait! Az első
oldalon kérnék egy javítást, nem Sarkadkeresztúron, hanem a Kötegyáni kirendeltségen
volt egy fő. Különösebben kiegészíteni nem szeretném a beszámolómat. Annyit esetleg,
lényeges és fogósabb dolgok, úgy, mint az adóhatósági tevékenységek, hiszen ez a
legnagyobb saját bevétele az önkormányzatnak. Azt majd a következő testületi ülésen
szeretném tárgyalni. Jogszabály szerint a gyermekvédelem helyzete is külön tárgyalást
fog érinteni, azzal együtt a szociális helyzet is, szintén következő testületi ülésen lesz
tárgyalva. Amennyiben kérdés, észrevétel lenne, szívesen válaszolok rá.
Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás? Köszönöm az eddigi munkátokat,
és kitartást kívánok nektek. Amennyiben nincs, aki a napirendi pontban szereplőket
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
52/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról szóló jegyzői beszámolót elfogadja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

3. NAPIREND:

Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzésének megállapításáról

Bakucz Péter polgármester: harmadik napirendi pont anyagát írásban megkapták
időben. Át is adnám a szót Jegyző Úrnak.
Szokai Dániel jegyző: egy-két dolog ezzel kapcsolatosan. Elég nehézkes volt a 2016. évi
belső ellenőrzés. A korábban alkalmazott belső ellenőr felmondott, és sokáig nem volt,
aki ezt a feladatot ellássa. Októberben került sor arra a döntésre, hogy ki nyeri meg a
kiírt pályázatot. Át kellett az egész belső ellenőrzési tervet tervezni, így csak igen kevés
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dolog ellenőrzésére volt mód. Így lett a 2015. évi áfa bevallásnak a kérdése ellenőrizve
csak. A lényeg az összegzésben van, amit önrevízióval lehetne teljesíteni. Viszont, azt
gondolom, hogy nem csak a 2015-ös évet, hanem az előtte lévő éveket is lehetne,
visszamenőleg, mert szerintem ott is probléma. 5 évre visszamenőleg lehet önrevíziót
kérni. Ennyi kiegészítést szerettem volna hozzátenni.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: igen, ezt mindenféleképen át kell vizsgálni és
amennyiben lehetséges visszaigényelni az áfát.
Szokai Dániel jegyző: erre az évre is meg lett tervezve a belső ellenőrzés és át lett adva
a Kistérség felé.
Bakucz Péter polgármester: esetlegesen valakinek hozzászólása,
Amennyiben nincs, aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

észrevétele?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
53/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2016. évi belső
ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Szokai Dániel jegyző

4.NAPIREND:

Éves közbeszerzési statisztika elfogadása

Bakucz Péter polgármester: ötös napirendi pont anyaga igen terjedelmes, igazából két
mondatban benne van a lényeg, hogy a testület nemleges válasszal fogadja el. Kérném,
hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a Képviselő – testület. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
54/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata mint klasszikus
ajánlatkérő a 2016. évi éves közbeszerzési statisztikai összegezést a
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 17. számú melléklete alapján
nemleges tartalommal jóváhagyja
Felelős:Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
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5.NAPIREND:

A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

Bakucz Péter polgármester: 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása, szintén az írott
előterjesztés kiküldésre került. Jegyző Úr szeretnéd-e szóban kiegészíteni a leírtakat?
Szokai Dániel jegyző: annyival, hogy Kbtv.-nek a 42. §., illetve a költségvetési
törvényben van szabályozva az összeghatárok, mert ezek változtak nem kis mértékben.
Igazából ennyivel szeretném kiegészíteni.
Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a
határozati javaslatot, a napirendi pont értelmében elfogadja, kérem, jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
55/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások
éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

6.NAPIREND:

Együttműködési megállapodás

Bakucz Péter polgármester: együttműködési megállapodás. Korábban a Szabad
Generáció Alapítvány keresett meg bennünket, mindenki tudja, hogy közművelődéssel
kapcsolatosan együttműködési megállapodás szeretne az önkormányzattal kötni, hogy
kulturális közfoglalkoztatási programban részt tudjon venni. Az együttműködési
megállapodás ki lett küldve, mindenki átolvashatta. Ezzel kapcsolatban észrevétel,
hozzászólás van-e?
Szokai Dániel jegyző: nekem lenne. Igazából nehézkes volt, és nem is igazán értettem,
hogy mit szeretne az Alapítvány mire rájöttem, hogy megváltozott a korábbi kiírások
megváltoztak, és ilyen együttműködés alapján közfoglalkoztatottat foglalkoztathat egy
évig.
Nagy Imre képviselő: vállalkozó nem alkalmazhat közfoglalkoztatottat?
Szokai Dániel jegyző: nem vállalkozóként, hanem civil szervezetként van itt jelen és
ehhez szükséges ez az együttműködési megállapodás.
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Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem,
fogadjuk el és szavazzuk meg ezt az együttműködést. Aki ezzel a határozati javaslattal
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
56/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
muzeálisintézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdésére
figyelemmel hozzájárul a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
és a Szabad Generáció Alapítvány között közművelődési
megállapodás megkötéséhez.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős:Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

7.NAPIREND:

Rendeletalkotás
megállapításáról

-

Talajterhelési

díj

Bakucz Péter polgármester: az előterjesztést mindenki elolvashatta. Jegyző Úr
előkészítette a talajterhelési díj megállapításáról szóló rendeletünket. Mint ahogy
mindenki láthatta, hogy ez év július 1-én lép hatályba. Az is kiderül a rendeletből, hogy
ez egy önbevalló tevékenység, minden tárgyévet követő március 31-ig teheti ezt meg
alakos, az Alföldvíz Zrt. koordinálásával. Ahogy lehet látni, hogy a talajterhelési díjat
egy külön vezetett számlára kell a lakosnak befizetnie, ezt a számlaszámot már
megkértük az OTP Banktól, jelenleg erre várunk. Ez kimondottan környezetvédelmi
feladatok alapját fogja növelni és kimondottan csak arra lehet fordítani. Jegyző Úr
szóbeli kiegészítésed van-e ezzel kapcsolatban?
Szokai Dániel jegyző: igen. Környező településeknél is végig néztem, hogy ment ez a
talajterhelési díj megállapítás, próbáltam olyat találni, amit a kormányhivatal is elfogad.
Azért van július 1-e hatályba lépés, hogy a lakosság készüljön fel, lesz rá két hónapja.
Így július 1-től lesz csak számlázva annak, aki nem kötött rá.

Bakucz Péter polgármester: észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a
talajterhelési díj meghatározásával, illetve a rendeletet jelen formában elfogadja, kérem,
jelezze.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
57/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
talajterheléssel kapcsolatos tájékoztatást elfogadta, rendeletét
megalkotta.
Felelős:Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képzi)

8.NAPIREND:

Bejelentések

Bakucz Péter polgármester: bejelentések napirendi pontban egy an lett kiküldve. EFOPos gyermekesély programok infrastrukturális háttere pályázathoz az önkormányzat
részéről szükséges összeg befizetéséről kellene, meghozzuk a szükséges határozatot.
Kérem a testület tagjait, hogy hagyjuk jóvá és utaljuk át ezt az összeget Sarkadnak. Aki
ezt támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

58/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. április 1. - 2017. május 31. közötti időszak vonatkozásában 1 fő
megbízását támogatja az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, Gyerekesély
programok infrastrukturális háttere című projekt előkészítési
feladataival összefüggésben a Sarkad és környéke Többcélú
Kistérségi Társulás vonatkozásában. A kifizetésre kerülő bérhez
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata részéről szükséges
19.214,- Ft összeget a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Bakucz Péter polgármester: következő szintén egy pályázat. lehetőség van az óvoda
intézményünk teljes ablakcseréjére és fűtés korszerűsítésére. Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 95%-os. Ebben az esetben 5 %
önrészt kell, hozzátegyünk. Javasolnám, hogy ezen a pályázaton vegyünk részt.
Kiszámoltuk az önerő összege 919.742.- Ft lenne. Aki egyetért, hogy induljunk a
pályázaton, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
59/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című pályázaton való részvételt, elfogadja. A pályázati támogatás
95%, ehhez 5% önerő, azaz 919.742.-Ft-t biztosítása szükséges.
Sarkadkeresztúr Község Képviselő-testülete a pályázathoz
szükséges 5 %-os önrészt, azaz 919.742.-Ft-ot, a 2017. évi
költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Bakucz Péter polgármester: ezen kívül még négy bejelentésem lenne. Szóban mindenki
értesült arról, hogy az országos tűzgyújtási tilalmat feloldották. Rendelet alapján
minden maradt a régiben, bejelentés köteles, engedély köteles stb., viszont a március 2án meghozott tilalmat, most feloldották.
Következő bejelentéssel kapcsolatosan át adnám a szót Jegyző Úrnak, a Kozma
Mihályné telek ügyére vonatkozóan.
Szokai Dániel jegyző: 50 évvel ezelőtt a szóban forgó ingatlanra beépítési
kötelezettséget és elidegenítési bejegyzés került felvezetésre az OTP Bank részéről.
Ezzel a dologgal az óta nem foglalkoztak. Jelenleg a tulajdonosok el szeretnék adni ezt a
földterületet, viszont míg ez a bejegyzés a földhivatal által nincs törölve, nem adhatja el.
Kérelmezők kérik a Képviselő – testületet, hogy hagyják jóvá a beépítési kötelezettség
törlését, hogy az ingatlant tehermentesen el tudják adni. Ennyi lenne.
Bakucz Péter polgármester: észrevétel, kérdés? Amennyiben nincs, kérem, hagyjuk jóvá
a beépítés kötelezettség törlését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
60/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kozma Mihályné és Kozma Mihály kérelmezők kérelme alapján
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hozzájárul a Sarkadkeresztúr, Víg utca 6. szám alatt található
ingatlanhoz kötődő beépítési kötelezettség törléséhez.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

Bakucz Péter polgármester: két dolog van még. Hivatalunk dolgozója, Lukács Istvánné
szóban fordult hozzám kéréssel. A fia májusban nősül és a lakodalom Mohácson lesz.
Kérné, hogy az önkormányzat egyik kisbuszát kedvezményesen engedélyezzük, hogy
igénybe vehesse. Tehát ne 110.- Ft-ért, hanem 9.-Ft/km összegben. A másik dolog a
Sportpálya vonatkozásában jött kérés. Jönnek a ballagások és szeretnék igénybe venni
ballagási vacsora megtartására ismételten a sportpálya épületét. korábban a képviselő –
testület hozott egy határozatot, hogy ezt a helyiségen nem adjuk ki. Két ilyen kérés van,
ezzel kapcsolatosan kellene, valamilyen álláspontot alkossunk.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: a sport büfével kapcsolatosan, aki most szólt, az
jelenleg ott dolgozik, a Szántó Erika. Mondtam, hogy én nem adhatom oda, erről a
testületnek kell döntenie.
Bordás Sándor képviselő: az biztos, hogy az egy nagyon jó hely kisebb rendezvények
megtartására. Igaz mindent vinned kell, de nem kerül annyiba, mint a konyha
használata.
Nagy Géza alpolgármester: szerintem van lehetőség, hogy hol csinálja meg a ballagását
vagy akár mit. Ott a konyha és ott lehet, erről már döntöttünk. Szerintem ne adjuk oda.
Bordás Sándor képviselő: ez csak ballagási időszakban merül fel, hogy szükség lenne a
teremre. Ilyenkor fel lehetne szabadítani, hogy aki kisebb rendezvényt tart is legyen
hova mennie, mivel ilyen lehetőség a faluban nincs.
Nagy Imre képviselő: szerintem meg kell határozni egy összeget, mivel vannak
kispénzű emberek, akik nem tudják megfizetni a konyhát, viszont ők is szeretnék a
családjukat meghívni egy ebédre. Ezt is mérlegelni kellene.
Bakucz Péter polgármester: mikor lenne ez a ballagás?
Nagyné Bondár Anikó képviselő: június 16-án.
Nagy Géza alpolgármester: ha most oda adod, utána majd jönnek és kérik. Nem kell
oda adni senkinek. Van, elég deficit a sportnál nem kell ezt még növelni.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: sportnál nincs semmiféle deficit, ami az
önkormányzatra tartozna. Hidd el nekem.
Bakucz Péter polgármester: egyéb vélemény ezzel kapcsolatban?
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Nagyné Bondár Anikó képviselő: a konyhának van egy tarifája. Viszont a kisebb
rendezvényeknek és a kispénzű emberek részére ezt ki lehetne adni, hogy nekik is
adjunk lehetőséget.
Bakucz Péter polgármester: javasolnám, hogy a költségvetés miatt májusban legalább
kétszer össze kell, hogy üljünk, addig gondoljuk ezt végig és majd akkor döntsünk
erről. Az első megkeresés a kisbusz használata. Várom az észrevételeket ezzel
kapcsolatosan is.
Nagyné Bondár Anikó képviselő: én támogatom.
Nagy Géza alpolgármester: kap fizetést, fizesse meg úgy, mint más. nekem ez a
véleményem.
Bordás Sándor képviselő: én támogatom.
Bakucz Péter polgármester: akkor szerintem szavazzuk meg. Aki azzal ért egyet, hogy
kedvezményesen 9.-Ft/km-ért vegye igénybe a kisbuszt, kérem, jelezze.
A képviselő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:
61/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lukács
Istvánné
kérelmére,
miszerint
kedvezményesen
használhassa az önkormányzat kisbuszát APEH norma szerint,
azaz 9.- Ft/km, elutasítja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Bakucz Péter polgármester: rendben. Aki a 110.- Ft/km-es díj megfizetésével ért egyet,
kérem, jelezze.
A képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:
62/2017. (IV.27.) számú önkormányzati határozat:
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lukács Istvánné kérelmére, a kisbusz használatát 110.- Ft/km-ben
határozza meg.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Bakucz Péter polgármester: esetleg valakinek más bejelenteni valója van-e?
Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen az aktív részvételt. A testületi ülést 10.25
órakor bezárom.

kmf.
Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Nagy Bondár Anikó
jkv.hitelesítő

Szekeres István
jkv.hitelesítő
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Sarkadkeresztúr Község Polgármestere
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.
Tel: 66/572-720, Tel/fax: 66/276-006
E-mail: phtitkarsag@sarkadkeresztur.hu

MEGHÍVÓ
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülésére
2017. április 27-én (csütörtök) 09:00 órai kezdettel kerül sor, melyre ezúton tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye:

Községháza nagyterme

NAPIREND:
5. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Bakucz Péter polgármester
2. Beszámoló a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról
Előadó: Szokai Dániel jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének megállapításáról
Előadó: Szokai Dániel jegyző
4. Éves közbeszerzési statisztika elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester
5. A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Bakucz Péter polgármester
6. Együttműködési megállapodás
Előadó: Bakucz Péter polgármester
7. Rendelet alkotás - Talajterhelési díj megállapításáról
Előadó: Bakucz Péter polgármester
8. Bejelentések
Sarkadkeresztúr, 2017. április 24.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7.
Tel.66/572-720, Fax: 66/276-006

BES ZÁMOLÓ
a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi tevékenységéről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április27. napján tartandó ülésére

Előadó:

Szokai Dániel
jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről az
alábbiak szerint számolok be:
A Hivatal köztisztviselőinek feladataként, mint legjelentősebb esemény a 2016. évben a
2016. október 2-i népszavazás, valamint a 2016. december 18-i időközi helyi
önkormányzati választás lebonyolítása, véghajtása volt. A népszavazás és az időközi
választás előkészítésében, végrehajtásában valamennyi köztisztviselő részt vett.
1. A Közös Önkormányzati Hivatal működésének feltételrendszere
1.1. A Közös Önkormányzati Hivatal személyi feltételei
A 2016. évben a Közös Önkormányzati Hivatalnál 1 fő (Sarkadkeresztúri Kirendeltség)
történt, személyi változás nem okozott jelentős problémát, mivel a székhely településen mind
pedig a kirendeltségen az egyes munkafolyamatok átszervezésre kerültek.
A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jogállását, munkavégzésének kereteit a
2012. március 1-jén hatályba lépett törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX törvény (a továbbiakban Kttv.) határozza meg.
A köztisztviselői illetményalap 2006 óta nem változott. Itt kell köszönetet mondanom a
Képviselő-testületeknek, hogy munkánk elismerését a köztisztviselők alapilletményét 2016.
január 1-től 20%-os mértékű illetménykiegészítéssel támogatták és azt 2017. évre is
megállapították.
A közös önkormányzati hivatalban összesen:
2016. január 1-jén engedélyezett létszám:
betöltött létszám:
finanszírozott létszám:

12 fő köztisztviselő
9 fő köztisztviselő
8,68 fő köztisztviselő

Állományi létszám megoszlása 2016. december 31-én:
- köztisztviselői létszám iskolai végzettség szerinti megoszlása
- felsőfokú végzettségű
5 fő (kirendeltségen: 3 fő)
- középfokú végzettségű
4 fő (kirendeltségen: - fő)
Létszám-mozgások a 2016. évben:
Köztisztviselői jogviszonya megszűnt 1 főnek, míg jogviszonya keletkezett: 1 főnek. Ezen
változások a Kirendeltségen történtek.
Köztisztviselői vagyonnyilatkozat tétel:
A 2016. évre előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége a Közös Önkormányzati Hivatalnál
csak a jegyzőnek volt.
Képzések, tovább képzések helyzete:
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A közigazgatási szakvizsgával 3 fő, míg alapvizsgával 4 fő rendelkezik, alapvizsgára
kötelezett 2 fő köztisztviselő, akik a 2017. évben teljesítik vizsgakötelezettségeiket.
Anyakönyvi szakvizsgával 2 fő rendelkezik ismét.
A szakmai munka minőségének megőrzése és fejlesztése érdekében a munkatársak az elmúlt
években rendszeresen részt vettek a szakterületükhöz kapcsolódó szakmai továbbképzéseken.
Egy köztisztviselő a MÁK által szervezett munkaügyi továbbképzéseken vett részt, míg két
adóigazgatási munkatárs a helyi adóhatóság munkáját segítő szakmai továbbképzésen volt.
1.3. A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi feltételei
A közös hivatal székhelyén a feladatellátáshoz 8 db irodahelyiség, míg a kirendeltségen 9db
áll rendelkezésre. A folyamatos, kulturált és ügyfélbarát ügyfél fogadáshoz a feltételek
adottak. A feladat-ellátás technikai feltételei minden köztisztviselő számára biztosított,
(telefon, számítógép, egyéb irodai eszközök).
A hivatal jelenlegi szoftver és hardver állományát, illetve a pénzügyi lehetőségeket
figyelembe véve az eszközök folyamatos cseréjével megtörténik. A speciális feladatokra
használt szoftverek egy része központilag fejlesztett és ingyenes program, míg a pénzügyi
feladatokat végzését segítő CT-ECOSTAT program frissítése, nyomon követése jelentős
kiadást jelent.
2. Az Önkormányzat képviselő-testülete, Nemzetiségi Önkormányzat és a Társulás
működésével kapcsolatos feladatok
Az Önkormányzati Hivatal egyik legfontosabb feladata a Képviselő-testület(ek) működésével
kapcsolatos tevékenység: a döntés-előkészítés és a döntések végrehajtásában való
közreműködés, a határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a testületek számára. A feladat
ellátásában a közös hivatal valamennyi köztisztviselője részt vesz. A rendeletek
nyilvántartását, meghatározott rendben történő kihirdetését a Nemzeti Jogszabálytár webes
felületen történő közzétételét, a Kormányhivatalnak való megküldését a vonatkozó előírások
szerint végezzük, bár nem minden esetben történt, meg a 15 napos felterjesztési határidő
betartása.
2.1. A Sarkadkeresztúri Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
A 2016. évben legjelentősebb feladatot a Képviselő-testület feloszlását követően az időközi
helyi önkormányzati választás megszervezése, lebonyolítása adta, mely választásra 2016.
december 18-án került sor.
A Sarkadkeresztúri Képviselő-testület ülései, megalkotott rendeletei és hozott határozatai a
2016. évben:
Ebből
Év

Munkaterv
szerinti
ülés

Munkaterven
kívüli
ülés

Összes
ülés

Összes
határozat
száma

Zárt
ülés

2016

9

11

20

100

1
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Zárt
ülésen
hozott
határozat
3

A Sarkadkeresztúri Képviselő-testület 2016-ben megalkotott rendeleteinek száma:

Év

Új rendelet

2016.

8

Rendelet
módosítás
3

Összesen
11

2.2.Az Önkormányzat bizottságai működésével kapcsolatos feladatok
2.2.1. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
AzÜgyrendi és Pénzügyi Bizottság ülései és határozatai száma 2016.

2016.

Rendes
ülés
3

Rendkívü
li ülés
0

Összes
ülés
3

Összes határozat
száma
26

2.2.2. Településügyi és Humánpolitikai Bizottság
Településügyi és Humánpolitikai Bizottság ülései és határozatai száma 2016.

2016.

Rendes
ülés
18

Rendkívü
li ülés
0

Összes
ülés
18

Összes határozat
száma
158

2.3. Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:
2016. évben a Hivatalunk ellátta mind Sarkadkeresztúr településen, mind pedig
Sarkadkeresztúrban a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat, mely a
vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a szervezési, képviselő-testület működési,
pénzügyi-gazdálkodási- elszámolási, pályázati elszámolási feladatokkal összefüggésben
jelentkeztek.
A Hivatal köztisztviselői a nemzetiségi önkormányzat tisztségviselőivel napi kapcsolatot
ápolnak, mely a folyamatos magas színvonalú munka alapját képezi.
3. Önkormányzati társulás működésével kapcsolatos feladatok
A 2013. szeptember 1-től megalakult Sarkadkeresztúr-Sarkadkeresztúr Községek Szociális
Feladatellátó Társulás munkaszervezeti feladatait is a Közös Önkormányzati Hivatal
Sarkadkeresztúri Kirendeltsége látja el.
A jogi személyiségű társulás működésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a
képviselő-testület működésére, azaz a Társulási Tanács ülésére szóló meghívók,
előterjesztések előkészítése, kiküldése, az ülésekről szóló jegyzőkönyvek Kormányhivatalnak
való megküldése és a működéssel járó teljes adminisztráció jelentős többletmunkát ad a
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kirendeltségen dolgozóinak. 2016. évben a Társulási Tanács 4 alkalommal ülésezett, hozott
határozatok száma: 11.
4. Ügyiratforgalom
Az iktatott ügyiratok száma mennyiségi mutató a hivatalban (a munka nehézségi fokára, a
munkaleterheltségre nem utal, egy ügyirat mögött lehet egy szál hatósági bizonyítvány vagy
hosszas és bonyolult önkormányzati döntés)
Iktatott ügyiratok száma 2016. évben:
Sarkadkeresztúr 2016
főszámra iktatott alszámra iktatott összesen iktatot
ügyek száma
1242
1830
3072

5. Az igazgatási feladatok végrehajtása:
Adóigazgatás
Külön beszámoló készült, melyet a Képviselő-testület megtárgyal a 2016. májusi ülésén.
Hagyatéki ügyintézés
2011. évtől változott a hagyatéki eljárásról szóló törvény, ennek tükrében a hagyatéki
eljáráshoz kapcsolódó ügyintézési szabályok, nyomtatványok is változtak. A jegyzői
eljárásban kerül rögzítésre a jegyzőkönyv, melynek ismeretében a hagyatéki ügyintéző
elektronikusan elkészíti a hagyatéki leltárt, melyet papír alapon is el kell készíteni. A
hagyatéki ügyintézés során 2016. évben 31 ügyirat keletkezett.
Ebből 30 esetben eredeti hagyatéki leltárt vettünk fel, 1 esetben póthagyatéki leltár felvételére
(a leltár mellékletét képezi az adó és értékbizonyítvány - a sarkadkeresztúri ingatlanok
esetében az adóügyi ügyintéző állítja ki, más közigazgatási területek esetében az
illetékességgel rendelkező hivatal kerül belső jogsegély útján megkeresésre az adó-és
értékbizonyítványok kiállítására).
Az elkészített hagyatéki leltárokat a mellékletekkel együtt az illetékes Közjegyző felé
továbbítottuk.
Anyakönyvi igazgatás
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2014. július 1. napján lépett hatályba,
amellyel bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi Nyilvántartási Rendszer (EAK). A
papíralapú anyakönyvek zárása 2014. július 15-ig megtörtént. Az EAK bevezetésével az
anyakönyv, mint alapnyilvántartás elektronizálására került sor. Az anyakönyvi eseményekről
heti rendszerességgel történik statisztikai jelentés. A honosítási ügyek számának csökkenése
azzal magyarázható, hogy 2013. március 1. napjától a feladatellátás a Járási Hivatal
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hatáskörébe került. Települési szinten csak az állampolgársági eskü/fogadalom előkészítése,
lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos ügyintézés történt. Sarkadkeresztúron 2016-ban 2
alkalommal, 5 fő esetében. Bár nem hatósági munka, de elláttuk a településen élő „
szépkorúak” köszöntését, melyre 3 alkalommal került sor Sarkadkeresztúron.
Hatósági bizonyítványok kiállítása
Adatok, tények, körülmények fennállásának igazolására hatósági bizonyítvány kerül
kiállításra: A hatósági bizonyítvány kiállítását a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. alapján 8 napon belül kell teljesíteni. A
hivatalunkban általában a kérelemmel azonos időben azonnal kiadásra kerülnek a hatósági
bizonyítványok, mely jellemzően szociális ügyekben, illetve lakcím igazolására kerülnek
kiállításra. Azon hatósági bizonyítványok, melyek nem szociális ügyben kerülnek kiállításra,
alapesetben 3000,-Ft illetékkötelesek.
Birtokvédelem
A 2016. évben eljárás megindítására hivatalunknál nem került sor. A 2010. évben bevezetésre
kerülő új jogszabályi változások miatt észrevehetően kevesebben indítják meg a jegyző előtt a
birtokvédelmi eljárást. A bizonyítási kötelezettség – melyet a bírósági eljárás mintájára
alakítottak át – a birtokvédelmet kérő feladata, a hivatal tulajdonképpen közvetítő szerepet tölt
be a felek között, majd a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
A birtokvédelmi eljárásnál amennyiben személyesen jelent meg az ügyfél, korrekt
tájékoztatás mellett arra törekedtünk, hogy próbálják meg békésen, egymás között rendezni a
problémát. Minden esetben sikerült „hivatali eljárás megindítása nélkül” rendezni a felek
problémáját.
Szociális Igazgatás
Külön beszámoló készül, melyet a Képviselő-testület megtárgyal a 2017. májusi ülésén.
Gyámügyi igazgatás – Gyermekvédelem
(külön beszámoló készül a 2017. májusi ülésre)
A Sarkadi Járási Kormány Hivatal Hatósági és Gyámhivatali Osztálya gyakorolja a gyámügyi
igazgatás hatásköreinek jelentős részét. A települési jegyző hatáskörébe tartozó ügyeket az
alábbiakban foglalom össze:
Ügygondnok és eseti gondnok kirendelése: a jegyző eseti gondnok és ügygondnok
kirendelése iránt csak abban az esetben intézkedhet, ha erre az előtte folyó eljárásban van
szükség. Az elmúlt évben ügygondnok, eseti gondnok kirendelésre nem került sor.
Környezettanulmányt megkeresésre a 2016. évben 7 alkalommal végeztünk.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt azon szülők gyermekei részére lehetett
megállapítani, akiknek az 1 főre jutó jövedelmük nem érte el a 37.050.-Ft-ot, illetve a
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39.900,- Ft-ot, és megfelelt a törvényi előírásban rögzített vagyoni feltételeknek. Ezzel a
jogosultsággal egyszeri pénzbeli kiegészítés, adott évben két alkalommal volt megállapítható,
augusztus 1-jén pénzbeli, illetve november 1-jén a jogosultak körében természetbeni juttatás
formájában (Erzsébet utalvány) 5.800.-Ft/fő, melyet a központi költségvetésből
megigényeltünk.
Kereskedelmi igazgatás
A kereskedelmi tevékenységek területén kisebb jogszabályváltozás történt a nyilvántartásra
vonatkozóan. A község területén működő 21 kereskedelmi egységek a vonatkozó törvény és
kormányrendelet alapján működnek. A kereskedelmi tevékenység két részre: bejelentés
köteles kereskedelmi tevékenységre és kizárólag üzletben forgalmazható termékekre
vonatkozó kereskedelmi tevékenységre (működési engedély köteles) tagozódik.
A KSH felé az aktuális adatszolgáltatási kötelezettségünket mindkét területen teljesítettük.
Szálláshely –szolgáltatási tevékenység
A jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot hoz és az
általa vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi a honlapon. Jelenleg 1 szálláshelyüzemeltetési engedély szerepel nyilvántartásunkban.
Ipari igazgatás
Ezen a területén 2014. január 1-től bővült a jegyzői hatáskör a telepengedélyek elbírálásával,
a 2016. évben engedélyezési eljárásra nem került sor.
Mezőgazdasági igazgatás
A belterületen lévő műveletlen, gondozatlan területek, valamint a parlagfű tekintetében - a
szomszédos tulajdonosok bejelentésére - 2016. évben több ingatlantulajdonossal szemben
történt - helyszínelést követően - intézkedés, figyelmeztető levél került kiküldése. A
felszólításoknak a tulajdonosok döntő többsége eleget tett. A külterületi ingatlanokkal
kapcsolatos bejelentéseket rendszeresen továbbítottuk a hatáskörrel rendelkező Földhivatal
felé.
Folyamatosan ellátjuk a termőföld haszonbérbeadásával, valamint adás-vételével összefüggő
feladatokat, különösen figyelve a jogszabályokban meghatározott határidők betartására, ezen
ügyekre jellemző, hogy hosszadalmas az ügy végleges elintézése, mivel az eljárásban
különösen az adás-vétel esetén több hatóság, szervezet működik közre.
Építéshatósági, műszaki ügyek
Építéshatósági ügyekben (pl. építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási
engedély, telekalakítás, megosztás, összevonás, stb. ) hatáskörrel hivatalunk nem rendelkezik,
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ezeket a feladatokat az I fokú építés hatóság, míg az építésfelügyeleti feladatokat a Gyulai
Járási Hivatal Építésügyi Osztálya látta el. A Jegyző életveszélyes épület esetén azonnali
intézkedést tehet, melyre a 2016. évben nem került sor.
A közműkezelőkkel a hálózatbővítéssel, rekonstrukcióval, szolgáltatással kapcsolatosan
folyamatosan szükség szerint egyeztetéseket végzünk, felhívjuk figyelmüket a meghibásodott
közművezetékekre, esetleges lakossági panaszokra.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyi utak állapotát, és amennyiben szükséges
gondoskodunk a közvetlen balesetveszélyt jelentő kátyúk kijavításáról. A településünkön
áthaladó állami közutak kezelőjével a Magyar Közútkezelő Kht-val több egyeztetést
folytattunk a szükséges javítási munkák elvégzésével kapcsolatosan.
Sarkadkeresztúr településen rendszeres probléma a közvilágítás rövidebb-hosszabb időszakot
érintő meghibásodása, melyet az érintett szolgáltató felé folyamatosan jeleztünk.
Intézményfenntartás
Az önkormányzati intézmények részéről beérkező karbantartási igényeket folyamatosan
nyilvántartottuk és az ehhez kapcsolódóan szükséges egyeztetéseket, megrendeléseket,
javításokat elvégeztettük.
Fejlesztések, beruházások
Ezen feladatokkal kapcsolatosan a tervezés előkészítése, ezzel kapcsolatos hatósági
egyeztetések, engedélyek, pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok elkészítése,
támogatási szerződések megkötésének előkészítése, pályázatok maradéktalan elszámolása, a
beruházások megindítása, munkaterület- műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés.
Folyamatosan közreműködtünk az elnyert pályázatok utó- és nyomon követésében,
elszámolásában, az elmúlt évben több alkalommal részt vettünk a támogatók által
kezdeményezett pályázati ellenőrzésekben.
Munkaügyi feladatok
A munkaügy tekintetében végezzük az önkormányzat, valamint intézményeink
munkavállalóinak munkaviszonyával kapcsolatos ügyeit - intézményi kifizetések számfejtését
(számfejtő programmal), egyéb juttatások elszámolását, a kapcsolatos nyilvántartások
vezetését - ellátjuk az év végi adózással, nyugdíjazás előkészítésével kapcsolatos teendőket.
Vezetjük a munkaügyi és személyzeti nyilvántartásokat, arról évente adatrögzítést készítünk.
Ellátjuk az egyéb juttatások igénylésével elszámolásával és nyilvántartásával előírt
feladatokat.
Munkaügyi feladatok ellátására 2011. január 1-től a KIRA program áll rendelkezésre. . E
programokon történik a dolgozók alkalmazási iratainak előállítása (kinevezés, átsorolás,
megszüntetés), valamint a munkabéren kívüli egyéb személyi jellegű számfejtése, mely az
Államkincstár felé kerül továbbításra. A KIRA programban feldolgozott adatokat papír
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alapon is továbbítjuk a MÁK-ba és mi is nyilvántartjuk további papír alapú
nyilvántartásokban.
Közfoglalkoztatási feladatok végrehajtása:
Már több éve kiemelt figyelmet fordítunk a közfoglalkoztatás fenntartására, az ezzel
összefüggő adminisztratív tevékenység folyamatos jó szintű végrehajtására. A
közfoglalkoztatás szervezése, a mintaprogramok és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok indítása, fenntartása és a hozzákapcsolódó kérelmek, pályázatok elkészítése,
munkaszerződések, pályázatok elszámolása jelentős többletfeladatot jelentettek a Hivatalnak.
A 2016. évben közel 150 fő és annak foglalkoztatásával ki-beléptetésével kapcsolatos minden
napi problémáit kezeltük. Rendkívüli problémát okozott az október 31-vel történő
közfoglalkoztatási mintaprogramok azonnali megszüntetése, a Sarkad és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás részére történő átadása. Ezen feladatokat is zökkenőmentesen oldottuk
meg, köszönhető annak, hogy a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával a
munkakapcsolatunk kiemelkedő, a Hivatal e feladatkörben tevékenykedő munkatársak
lelkiismeretesen végezték munkájukat.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közös hivatal munkáját, különösen Sarkadkeresztúrt érintően a teljesség igénye nélkül
mutattam be. A fent leírt feladatokon kívül, állandó feladatként folyamatosan helyt kell állni
az ügyfelek, a társhatóságok, felettes szervek, a képviselő-testület tájékoztatásában,
adatszolgáltatásban, mely utóbbit tekintve a változások szervezeti átalakulások miatt
sokszorosa volt az előző évekhez képest. A hivatali munka - ami minden bizonnyal nem
minden esetben hibátlan – a dolgozók túlmunkája, szabadideje terhére látható el, többek
között a létszám minimálisra való csökkenése, a megnövekedett adminisztrációs terhek, a
határidők szigorú betartása, ellenőrzése, a jogszabályok nagymennyiségben történő változása
miatt.
A hivatal köztisztviselőinek, az önkormányzat munkavállalóinak ezúton is megköszönöm azt,
hogy a 2016. évben is feladataikat megfelelő színvonalon végezték.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Sarkadkeresztúr, 2017. április 20.
Tisztelettel:
Szokai Dániel
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére
3.sz.napirend
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének megállapításairól
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési
rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb
célokat is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §
és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ber.) határozza meg a költségvetési szervek
belső ellenőrzési kötelezettségét.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló – 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről – a Korm. rendelet
alapján az ellenőrzés éves munkájáról, éves ellenőrzési jelentést, összesített éves jelentést kell
készíteni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
A kormányrendelet 48. § (3) bekezdése megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.
A pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves
ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat kell, hogy
tartalmazza:
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:
Az ellenőrzések lefolytatása
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Belső ellenőrzés vezetői feladatait a Többcélú
Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr látja el. Az előterjesztés melléklete a 2016.
évi belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőri jelentés.
Az ellenőrzésekre a belső ellenőrzést meghatározott - korábban már említett – jogszabályok,
az egységes kistérségi belső ellenőrzési kézikönyv, kockázatelemzés, az ellenőrzési terv, az
ellenőrzés tárgya szerinti jogszabályok, az ellenőrzött szervet alapító okiratai, szervezeti,
működési szabályzatai, belső szabályzatai, a belső ellenőr részére kiállított megbízólevél, az
ellenőrzés szempontrendszerét, a belső ellenőr vizsgálati feladatait tartalmazó ellenőrzési
program alapján került sor.
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A jelentésbe foglaltak követik az ellenőrzési program szempontrendszerét, a megállapítások
jogszabályi hivatkozásokkal, rendelkezésekkel, a dokumentumokra, azok adataira való
hivatkozásokkal kerültek alátámasztásra.
Az intézkedési tervek megvalósítása
A belső ellenőrzés javaslatairól, azok végrehajtásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően
nyilvántartást kell vezetni. Az 2016. évi intézkedési terv nem készült, azonban az ellenőrzési
jelentésekben tett javaslat, egyetlen észrevétel alapján a szükséges intézkedést megtettük. A
megállapítások hasznosulását az egyéb visszajelzések alapján is jónak ítéli az ellenőrzés.
Kérem a fentiek alapján a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló
elfogadását.
Határozati javaslat
…/2017. (IV.27.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sarkadkeresztúr
Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Szokai Dániel jegyző
A Képviselő-testület a határozati javaslatot: - támogatja
- nem támogatja
Sarkadkeresztúr, 2017. április 21.
Bakucz Péter s.k.
polgármester
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Község

ELŐTERJESZTÉS
4. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. április 27-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának 2016. évi éves közbeszerzési
statisztikájának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ajánlatkérők éves közbeszerzéseikről éves statisztikai összegezést kötelesek készíteni,
amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldeni a Közbeszerzési
Hatóságnak. Az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. számú melléklete tartalmazza.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1)
bekezdésének a)-d) pontjai szerinti ajánlatkérők (ún. klasszikus ajánlatkérők) az éves
statisztikai összegezés elkészítésére vonatkozó kötelezettségüknek a Rendelet 17. sz.
mellékletének kitöltésével kötelesek eleget tenni. Ha az ajánlatkérő nem folytatott le a 2015.
évben közbeszerzést, a statisztikai összegezés mintáját – ez esetben csak az ajánlatkérői
adatokat kell az összegezésben rögzíteni – a Közbeszerzési Hatóságnak ekkor is meg kell
küldeni.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
…./2017. (IV.27.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata mint klasszikus ajánlatkérő a 2016. évi éves
közbeszerzési statisztikai összegezést a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 17. számú melléklete
alapján nemleges tartalommal jóváhagyja

Felelős:Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Sarkadkeresztúr, 2016. április 21.
Bakucz Péter sk.
polgármester
26

17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Az éves statisztikai összegezés
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:

2

Postai cím: 5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7.
Város:Sarkadkeresztúr

NUTS-kód: HU33204

Postai irányítószám: 5731

Ország:

I.2) Az ajánlatkérő típusa
□ Központi szintű
□ Regionális/helyi szintű
X Közjogi szervezet

□ Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
□ Egyéb:

I.3) Fő tevékenység
X Általános közszolgáltatások
□ Honvédelem
□ Közrend és biztonság
□ Környezetvédelem
□ Gazdasági és pénzügyek
□ Egészségügy

□ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Szociális védelem
□ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Oktatás
□ Egyéb tevékenység:

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok
II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab szmmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban)
Száma: [0 ] Összértéke: [0]
II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUFban) Száma: [0 ] Összértéke: [0]
III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok
III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott
közbeszerzéseket)
III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések
értékét HUF-ban kell megadni)
2
III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés Száma: [0] Összértéke: [0]
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Magyarország

2
III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése
□ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás /Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke:
[]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [
]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

A Kbt. Második Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
A Kbt. Harmadik Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
2
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás Száma: [ 0] Összértéke: [0]
2
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése
□ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás /Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
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□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke:
[]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakoselőzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [
]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

A Kbt. Második Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
A Kbt. Harmadik Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások
2
összesítése
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás
/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások
2
összesítése (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét
HUF-ban kell megadni)
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás
/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió
Száma: [ 0] Összértéke: [0 ]
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2

III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0 ]
2
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg,
a szerződések értékét HUF- ban kell megadni)
2
III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatás megrendelés Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások
2
összesítése (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
□ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke:
[]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [
]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes
2
szolgáltatásmegrendelés (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások
2
összesítése
□ A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás /
Száma: [ ]

30

Összértéke: [ ]
□ Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás /
Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ]Összértéke: [ ]
□ Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [
]
□ Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás /Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatás megrendelés Száma: [0]
Összértéke: [0]
III.1.4.4) Aszolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

A Kbt. Második Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes
szolgáltatásmegrendelés (a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
A Kbt. Harmadik Része
1
Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
2
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások
2
összesítése
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás
/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió
Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások
2
összesítése (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét
HUF-ban kell megadni)
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
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2

Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás
/ Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
□ Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ]
Összértéke: [ ]
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási
2
koncesszió Száma: [0] Összértéke: [0]
III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése

2

Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
1
□ Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
□ Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók
1
□ Fő CPV-kód: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [0] Összértéke: [0]
III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése
III.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések
értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Második Része szerinti jogcímek
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt.98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
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□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]
III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Második Része szerinti jogcímek
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében Száma: [0]
Összértéke: [0]
III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt.98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]
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2

III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Második Része
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatás megrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Harmadik Része
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Negyedik Része
□ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében

34

2

Száma: [0] Összértéke: [0]
III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Negyedik Része
□ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Negyedik Része
□ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím
2
alapján
Kbt. Negyedik Része
□ Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
2
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében Száma:
[0] Összértéke: [0]
IV. szakasz: Kiegészítő információk
2
IV.1) Kiegészítő információk (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a
szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós
2
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések
Száma: [0] Összértéke: [0]
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
Összértéke: [0]

2

2
IV.1.3) Elektronikus árlejtések Száma: [0] Összértéke: [0]
2
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések Száma: [ ] Összértéke: [ ]
IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések
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2

□ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ]Összértéke: [ ]
□ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján /
Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

2
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések
□ Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ]Összértéke: [ ]
□ Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
□ Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [ ] Összértéke: [ ]
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések
Száma: [0] Összértéke: [0]

2

IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. §
2
(1) bekezdés]
Száma: [0] Összértéke: [0]
IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: 2016.04.29.
1
2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben
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ELŐTERJESZTÉS
5. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. április 27-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A Sarkadkeresztúri Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt
előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:
42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző
szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell
az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
Figyelembe véve a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 68. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, tehát a 2016. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a
beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.
68. § (1) A közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói
szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
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c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat
…./2016. (IV.27.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal

Sarkadkeresztúr, 2017. április 21.
Bakucz Péter sk.
polgármester
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
2017. évi éves összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

az eljárás
szerződés
megindításáának, illetve a
teljesítésének várható
közbeszerzés
időpontja vagy a
megvalósításának
szerződés időtartama
tervezett időpontja

Sor kerül-e vagy sor került-e az
adott közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített tájékoztató
közzétételére?

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatás-megrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
-

Sarkadkeresztúr, 2017. április 27.
Bakucz Péter
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
6. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. április 27-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: Együttműködéási megállapodás közművelődési feladatok ellátására
statisztikájának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. honlapján már korábban megjelent az
V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program partnerségi felhívása. A program célja továbbra is a
kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti kultúra terjesztése, a települési értékek
feltárása és megőrzése, valamint olyan közösségi hálózatok kialakítása és működtetése,
amelyben az egyének tudása, képessége, valamint a helyi társadalom összetartó ereje egyaránt
gyarapodik. A kulturális közfoglalkoztatottak tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi
rendezvények megvalósításához, a helytörténeti gyűjtemények bővítéséhez, a közösségi élet
újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új módszerekkel, tevékenységekkel való
bővítéséhez.
Az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program a tervek szerint 2017. március 1-jén kezdődött
és 2018. február 28-án fejeződik be. A tervezett közfoglalkoztatási program a
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Támogatási Programjának köszönhetően valósulhat
meg a támogatási döntés és a hatósági szerződés aláírását követően.
A programhoz való csatlakozás feltétele:
• Az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programhoz, az önkormányzatokon és a közművelődési
intézményeken kívül, a közművelődési közfeladat-ellátási szerződéssel vagy közművelődési
megállapodással rendelkező civilszervezetek vagy gazdasági társaságok csatlakozhatnak.
• Minden települési önkormányzat, valamint a létesítő dokumentuma szerint alapfeladatként
közművelődési tevékenységet folytató szervezet vállalása arra vonatkozóan, hogy az OSAP
1438 jelentést a 2016. évi közművelődési tevékenységről 2017. március 1-ig teljesíti.
• Egy szervezethez maximum 2 fő kulturális közfoglalkoztatott kerülhet a programon belül.
• A szervezet vállalja, hogy a számára meghatározott kulturális közfoglalkoztatotti
létszámkeretet a program indulását követő 30 napon belül feltölti.
Amennyiben a fenti feltételeket a partner szervezet nem vállalja, illetve nem teljesíti, abban az
esetben nem lép hatályba az együttműködési megállapodás, így a szervezet nem vehet részt a
programban.
A partnerségi felhívás megjelenését követően a sarkadkeresztúri székhelyű Szabad Generáció
Alapítvány civil szervezet hivatalos képviselője Germán János megkereste az
Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy közművelődési közfeladat-ellátási szerződés vagy
közművelődési megállapodás megkötésével segítse az Egyesületet abban, hogy részt
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vehessenek az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban. A korábbi években sikeresen
pályáztak és alkalmaztak kulturális közfoglalkoztatottakat. Ez idáig a pályázat benyújtásának
nem volt feltétele szerződés, vagy megállapodás kötése.
Az Egyesület alapcél szerinti tevékenysége:








Az egészséges életmód terjesztése, fejlesztése lokálisan, és kapcsolatrendszereken
keresztül minél szélesebb körben.
A hagyományok ápolása, magyar és külföldi értékek megőrzése,
A sporttevékenységek promóciója, a testedzés fontosságának propagálása,
Az egészség tudatos táplálkozás terjesztése,
A hátrányos helyzetű gyerekek támogatása,
Szakmai és általános tudásbázisok gyarapítása,
Kulturális események programok támogatása.

Tevékenységéből látszik, hogy a település életében több területen is jelen van, lehetőségeihez
mérten segíti a kulturális feladatok megvalósulását, folyamatosan részt vesz városi- és
sportrendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
Működésük, velük való együttműködés a település érdekét szolgálja, támogatásra érdemes,
ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatban
foglaltakat szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat
…./2017. (IV.27.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeálisintézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. § (1)
bekezdésére figyelemmel hozzájárul a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata és a Szabad
Generáció Alapítvány között közművelődési megállapodás megkötéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős:Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Sarkadkeresztúr, 2016. április 21.
Bakucz Péter sk.
polgármester

41

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata (székhely: 5731 Sarkadkeresztúr Vörösmarty út 7.,
képviseli: Bakucz Péter polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről
Szabad Generáció Alapítvány civil szervezet (székhely: 5731 Sarkadkeresztúr, Vasvári u. 9.,
képviselője: Germán János kuratórium elnök, a továbbiakban: Feladatvállaló) között, alulírott
helyen és napon, a következő feltételek mellett:
I.
Bevezető, a megállapodás célja
1. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: közművelődési tv.) 79. §-ban foglalt helyi közművelődési feladatok
ellátásáról a települési kulturális tevékenység színesítése érdekében a Feladatvállaló útján is
gondoskodik.
II.
A megállapodás tárgya
2. A Feladatvállaló a közművelődési tv. 2-4/A. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak
szerint biztosítja Sarkadkeresztúr lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és
érvényesülését, valamint a település lakossága számára az alábbi közművelődési
szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a közművelődési tv. 76. § - 78. §-ában
megfogalmazottakra.
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése:
- az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységének megfelelően gyermek és ifjúsági korosztály
számára különböző tanfolyamok, képességfejlesztő foglalkozások, ismeretterjesztő előadások
szervezése,
- hátrányos helyzetű fiatalkorúak felzárkóztatására képzési lehetőségek feltárása, továbbá az
életkörülményeikhez igazodó öntevékeny lehetőségek felkutatása.
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
- a település kulturális, közösségi értékeinek megismertetéséhez, a helyi tudás, a
lokálpatriotizmus elmélyítéséhez a kulturális információk cseréje, a helyi értékeket védő,
gazdagító összefogások ösztönzése, a helyi kultúra értékeinek megismerésére művelődési
alkalmak szervezése.
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás, az ünnepek kultúrájának gondozása.
- ifjúsági hagyományőrző közösségek működésének segítése, támogatása, tevékenységük
közismertté tétele, találkozók és kiállítások szervezése,
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- évfordulók, települési ünnepségek, rendezvények szervezésében partnerként történő
együttműködés.
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
- az amatőr művészeti csoportok, körök, egyesületek, együttesek, közösségek munkájának
segítése, tevékenységeinek gyakorlásához bemutatók és kiállítások szervezése,
- ismeretszerző és képességfejlesztő körök szervezése, ösztönzése, működésük segítése, az
egyesület lehetőségeihez mérten.
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
- a különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségek művelődési
tevékenységéhez kulturális szolgáltatások biztosítása, a lehetőségekhez mérten.
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- kapcsolat építése a határon túli magyarság művelődési közösségeivel.
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
- a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez alkalmazkodó kulturált
lehetőségek, alkalmak szervezése,
- játszóházak szervezése gyermek és ifjúsági korosztály számára.
h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- kulturális szolgáltatások nyújtásának segítése a közművelődési intézményekben, közösségi
színtereken,
- a kulturális turizmus segítése.
III.
A közművelődési tevékenység ellátásának feltételei
3. A Feladatvállaló vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatásait ingyenesen biztosítja.
4. A Feladatvállaló fenti feladatok ellátásához megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel
rendelkező szakembert köteles biztosítani. A Feladatvállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységét a jogszabályok, valamint jelen megállapodásban foglaltak betartásával, magas
színvonalon végzi.
5. A Feladatvállaló gondoskodik a közművelődési szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi
feltételek: berendezési tárgyak, technikai eszközök biztosításáról.
IV.
Záró rendelkezések
6. A megállapodás azonnali hatályú felmondásának van helye, amennyiben a Feladatvállaló
jelen szerződésben vállalt közművelődési szolgáltatás ellátásának kötelezettségét súlyosan
megszegi.
7. Jelen megállapodást a felek bármelyike a rendes felmondás körében 30 napos határidővel
indoklás nélkül felmondhatja.
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8. A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a benne foglalt feladatok ellátásának
sérelme nélkül, bármikor módosítható.
9.Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre.
10. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során
köztük támadt vitát a megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében tárgyalás útján
rendezik. A jelen közművelődési megállapodást elolvasás és értelmezést követően a felek
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látják el.
11. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésre vonatkozó, valamint
a közművelődési tv. és a közművelődést meghatározói rendeletek szabályai az irányadóak.
Sarkadkeresztúr 2017. április .....

Bakucz Péter
polgármester
Sarkadkeresztúr község Önkormányzata

Germán János
képviselő
Szabad Generáció Alapítvány
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ELŐTERJESZTÉS
7. napirend

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. április 27-ei ülésére
Előkészítette: Szokai Dániel
jegyző

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!
A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban:
Ktd.) írta elő. A törvény felhatalmazása alapján Nagyecsed Város Képviselő-testületének
rendeletet kell alkotnia a talajterhelési díjról. A rendelet megalkotása nem lehetőség az
önkormányzat számára, hanem törvényi kötelezettség, mégpedig azon oknál fogva, hogy
elkészült és üzemel a szennyvízhálózat I. üteme Sarkadkeresztúron. A képviselő-testület e
törvényi kötelezettségének eleget téve megalkotja meg a talajterhelési díjról szóló
önkormányzati rendeletét, amely 2017. július 1. napján lép hatályba.
Díjfizetési kötelezettség:
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is – alkalmaz.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
engedélyezett egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, ill. egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz.
Egyszerűen fogalmazva tehát a talajterhelési díjfizetési kötelezettség minden olyan
ingatlantulajdonost terhel, akinek ingatlana előtt kiépítésre került a szennyvízhálózat, azonban
úgy dönt, hogy erre nem köt rá. Amint az előterjesztésből kiderül, a talajterhelési díj jóval
drágábbá teszi a felhasználó számára a szennyvízkezelést, ezért minden
ingatlantulajdonos
elemi
érdeke,
hogy
rákössön
a
szennyvízhálózatra.
Talajterhelési díj alapja:
A talajterhelési díj alapja a felhasznált vízmennyiség, ami 2 módon állapítható meg:
1. a legegyszerűbb az az eset, amikor a közszolgáltató, azaz az Alföldvíz Zrt. által
szolgáltatott vízről van szó. Ebben az esetben a vízmérők által mért víz mennyisége
lesz a talajterhelési díj alapja.

45

2. egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége lesz a
talajterhelési díj alapja.
A díjat a fentiek szerint felhasznált víz mennyisége alapján kell megfizetni. A felhasznált víz
mennyiségét az Alföldvíz Zrt. által kibocsátott számlákkal kell igazolni. A díjfizetési alap
két esetben csökkenthető:
1. a locsolási célú felhasználásra igénybe vett víz mennyiségével. Itt csak a május 1szeptember 30 közötti időszak vehető figyelembe. A locsolási célú felhasználást az
Alföldvíz Zrt. által kibocsátott számlával kell igazolni, és a locsolási célú felhasználás
maximum a felhasznált víz mennyiségének 10%-ig vehető figyelembe.
2. csökkenthető a díjalap a szennyvíztárolóból elszállított, a Sarkad Városgazdálkodási
Iroda által munkalapokkal illetve számlákkal igazolt szennyvíz mennyiségével. Ez
azokra az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, akik részben vagy egészben a
háztartásukban keletkező szennyvizet zárt szennyvíztárolóban gyűjtik. Itt kell felhívni
a figyelmet arra, hogy a zárt szennyvíztárolók engedélykötelesek (72/1996. (V.22.)
Korm. rendelet)! Ennek oka az, hogy csak olyan műszaki megoldású szennyvíztároló
használható az ingatlanokon, amelyből a szennyvíz nem tud elszivárogni. Tehát az
ingatlantulajdonosnak ezekben az esetekben nem csak azt kell igazolnia számlákkal,
hogy a gyűjtött szennyvizet kiszippantatta és elszállíttatta, hanem egy esetleges
ellenőrzés során azt is, hogy az ingatlanán lévő szennyvízszikkasztó zárt rendszerű,
azaz szivárgásmentes.
Talajterhelési díj mértéke, kiszámításának módja:
A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³. Ezt a díjat nem az önkormányzat, és nem a
közszolgáltató állapította meg, hanem a talajterhelésről szóló törvény. Már önmagában ez a
díj is többszöröse annak a díjnak, amit az Alföldvíz Zrt. alkalmaz mindazoknál, akik a
szennyvízhálózatra rákötöttek .
Ugyancsak a törvény területérzékenységi szorzót is megállapít annak alapján, hogy az adott
település a felszín alatti vizek állapota szerint mennyire érzékeny területen fekszik.
Sarkadkeresztúr a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területen lévő település, így szorzószáma 1,5. Mindez azt jelenti,
hogy az 1.200.-Ft/m3 összegű talajterhelési díjmértéket 1,5-el kell felszorozni, és így kapjuk
meg a talajterhelési díj tényleges mértékét, ami tehát 1.800.-Ft/m3.
Ismét emlékeztetni kell arra, hogy aki ráköt a szennyvízhálózatra, az a Alföldvíz Zrt. által
alkalmazott díjjal számolhat, ami kb. ötöde a talajterhelési díjnak!
A díjmértéket a megállapított díjalap, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó
szorzata határozza meg.
Mentességek talajterhelési díjfizetés alól:
A képviselő-testület által megalkotott helyi rendelet 4 esetben biztosít mentességet a díjfizetés
alól:
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1. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól 2017. június 30-ig az, aki a megépült és
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2017. június 30-ig ráköt. A mentesség
abban az esetben illeti meg a felhasználót, ha vállalja, hogy 2017. június 30-ig a
talajterhelési díjjal érintett ingatlant a közcsatornára ráköti, továbbá vállalja, hogy a
közcsatornára rákötés elmulasztása esetén a 2017. évre számított talajterhelési díjat az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott késedelmi pótlékkal növelten, egy
összegben megfizeti. Azok az ingatlantulajdonosok tehát, akik eddig még nem
kötöttek rá a szennyvízhálózatra, legkésőbb 2017. június 30-ig kapnának lehetőséget a
rákötésre úgy, hogy ne kelljen talajterhelési díjat fizetniük. Akik e határidő után
kötnek rá a szennyvízhálózatra, azok a rákötés időpontjáig talajterhelési díjat fizetnek.
2. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a felhasználó az Alföldvíz Zrt. által
igazolt, külön órával (főmérő vagy almérő) mért kerti csapon és tűzi vízmérőn
keletkezett vízfogyasztása után.
3. Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a felhasználó az igazoltan technológiai
célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
4. Mivel nem kell bevallást tenni azoknak, akiknek az ingatlanába az ivóvíz nincs
bekötve, így értelemszerűen ők is mentesek a talajterhelési díj fizetése alól.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani (önadózás) a tárgyévet
követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére
kötelezettek. A talajterhelési díjat két egyenlő részletben, március 31-ig illetve szeptember 15ig kell megfizetni.
Első ízben tehát 2018. március 31-ig kell az adóbevallást benyújtani és a talajterhelési díjat
két egyenlő részletben 2018. március 31-ig illetve 2018. szeptember 30-ig megfizetni a
2017. évi II. félévi vízfogyasztás alapján. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel
rendelkezik,
ingatlanonként
külön-külön
bevallást
köteles
benyújtani.
A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatorna hálózatra történő ráilletve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett
(előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani és az
ennek
megfelelő
részarányos
díjat
megfizetnie.
A képviselő-testület által megalkotott helyi rendelet szerint mentesek a talajterhelési díj
bevallási kötelezettség alól azok a fogyasztók, ahol vízmennyiség mérő nincs, mert az
ingatlan nincs rákötve az ivóvízhálózatra.
Azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlanán nincs bevezetve az ivóvíz, mentesek a
bevallási, és így értelemszerűen a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.
Összegezve tehát: aki a megépített szennyvízhálózatra nem köt rá, annak azzal kell
számolnia, hogy a szennyvízköltsége legalább 3-5 szöröse lesz azokhoz képest, akik
rákötöttek a rendszerre, ezért minden olyan ingatlantulajdonost, aki még nem kötött rá
a közcsatornára, arra bíztatunk, hogy ezt mielőbb, legkésőbb 2017. június 30-ig tegye
meg! Akik ezt elmulasztják, azok 2017. július 1-ei hatállyal talajterhelési díjat lesznek
kénytelenek fizetni.
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A kis fogyasztókra tekintettel javaslom az éves 24m3-t meg nem haladó vízfogyasztók esetén
mentesség biztosítását a talajterhelési díj fizetése alól, amennyiben a kibocsátó és a vele közös
háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
kétszeresét (2017. évben 57.000,-Ft), 1 fős háztartásnál a háromszorosát (85.500,-Ft).
A rendelettervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi, és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek is,
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
A talajterhelési díjról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: JAT) 17. §. (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet tájékoztatni kell.
A JAT 17. §. (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotásának várható következményeiről – az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:
1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotása várhatóan ösztönzőleg hat a szennyvízcsatornára való
rákötésre, ez által csökkentve a talajba szivárgó szennyvíz által okozott környezeti
károkat.
Az Alföldvíz Zrt. által megadott adatok alapján Sarkadkerezstúr közigazgatási
területén (az I. ütemmel érintett településrészt) ……. kibocsátó nem kötött rá a
rendelkezésre álló közcsatornára.
1.2. Környezeti és egészségi következményei:
Jelen rendelet megalkotása következményeként a szennyvízhálózatra ily módon
történő rákötés ösztönzése egészségesebb környezetet, egészségesebb ivóvizet
jelenthetne településünk számára.
1.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével kis mértékben nő az önkormányzati adóhatóság
feladata. E téren az újonnan történő rákötések csökkenést eredményeznek,
ugyanakkor az emelkedő díjakat fizetni nem képesekkel kapcsolatos behajtási
tevékenység időigénye nő. Az esetleges mentességek, és kedvezmények is többlet
munkát eredményeznek.
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2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése teszi szükségessé a rendelet
megalkotását.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.
Kérem a Képviselő-testületet, fentiek figyelembevételével az előterjesztést megtárgyalni és a
talajterhelési díjról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Sarkadkeresztúr, 2017. április 21.

Bakucz Péter sk.
polgármester
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Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
…../2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
(tervezet)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén a helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).
2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig
a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott igazolt
vízmennyiséggel.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati
adóhatóság nyilvántartást vezet.
3. Talajterhelési díj mértéke
3. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
XXXIX. Törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 12. § (3) bekezdése határozza meg.
(2) A területérzékenységi szorzó Sarkadkeresztúr község területén az érzékeny besorolás
miatt 1,5.
(3) A talajterhelési díj összegét a Ktdtv. 12. §-a, illetve a 3. sz. melléklete alapján kell
kiszámolni.
4. Díjkedvezmény, -mentesség
4. § (1) A talajterhelési díj alapja csökken azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó a szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja.
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(2) A lakossági kibocsátó mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól, amennyiben a
talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 2m3-t és a kibocsátó, illetve a
vele közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem éri el a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét, egy fős háztartás esetén a háromszorosát. A mentesség
igényléséhez a bevalláshoz jövedelemigazolást kell csatolni.
(3) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a vízvezeték meghibásodása (csőtörés)
következtében elfolyt, elszivárgott vízmennyiség feltéve, hogy a kibocsájtó a
meghibásodásról a szolgáltatónak történő bejelentését hitelt érdemlően, a szolgáltatótól kapott
igazolással, a vízvezeték megjavítatását, a szerelést elvégző által adott számlával bizonyítja.
(4) A rákötés évének első napjától az a kibocsájtó, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára ráköt.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Ktdtv.) 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelel.
5. Bevallás és a díj megfizetése
5. § (1) A kibocsájtónak a talajterhelési díjat önadózás keretében a Ktdtv. 21/A. § (1)
bekezdésében leírtak szerinti kell teljesíteni.
(2) A bevallást évente, tárgyévet követő március 31-éig az önkormányzat által erre a célra
rendszeresített formanyomtatványán nyújtja be.
(3) A talajterhelési díjat Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Talajterhelési díj 11773335……………..-………………. számú számlájára a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell
megfizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget
negyedévente, a negyedévet követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap
javára kell átutalni.
6. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követően 2017. július 1-jén lép hatályba.

Bakucz Péter
polgármester

Szokai Dániel
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. április…..
Szokai Dániel
jegyző
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1. melléklet …/2017. (IV.28) önkormányzati rendeletez
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20……. évről
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve:
Születési helye:
ideje:
év
hó
nap
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma: --
Adóazonosító jele: 
Statisztikai számjele: ---
Lakóhelye:  ………………………..………...város, község……………..…..közterület
………közterület jellege………. hsz …………………. ép…………..lh…………em……..ajtó
Levelezési címe:  ……………………….....város, község……………….…..közterület
………közterület jellege………. hsz …………………. ép…………..lh…………em……..ajtó
Telefonszáma:……………………………
e-mail címe.
……………………………………..
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:  ……….…………………...……..…...város, község……………..…..közterület
………közterület jellege………. hsz …………………. ép…………..lh…………em……..ajtó
Helyrajzi száma: ///
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
ideje:  év  hó  nap
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe: …………………..………...város, község……………..…..közterület
………közterület jellege………. hsz …………………. ép…………..lh…………em……..ajtó
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1.
A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti
m3
átalány-víz mennyiséget kell beírni!)
2.
Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
m3
3.

Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége

4.

Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

5.
6.

A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):
A talajterhelési díj egységmértéke:

7.
8.
9.

Területérzékenységi szorzó:
A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

10.

Fizetendő talajterhelési díj:

m3
24m3
m3
1200 Ft/
m3
1,5
Ft
Ft
Ft
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2. melléklet …/2017. (IV.28) önkormányzati rendeletez
NYILATKOZAT
Mentességi igénybevételéhez ............... évben

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat ………….. talajterhelési díjról szóló rendelete 4.§
(2) bekezdése alapján mentességre vagyok jogosult az alábbiak szerint:
Születési idő

A háztartásban élők neve

Összesen: ………………………….. fő

Havi átlag
jövedelem (Ft-ban)

…………………Ft

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását.

Sarkadkeresztúr, …...év. ……………… hó ….. nap

…………………………………..
aláírás
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ELŐTERJESZTÉS
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére
Bejelentések/1 napirend
Előkészítette: Szokai Dániel jegyző

Tárgy:Döntés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere” pályázat előkészítésével összefüggésben
Tisztelt Képviselő-testület!
A Széchenyi 2020 keretében 2016. augusztus 10-én megjelent „Gyerekesély programok
infrastrukturális háttere” című EFOP-2.1.2-16 kódszámú felhívás az EFOP-1.4.2-16 Integrált
térségi gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben felhívás alapján
támogatott kedvezményezett járások gyerekprogramjainak megvalósításához szükséges
infrastrukturális feltételek, és minőségi szolgáltatásnyújtás megteremtését hívatott biztosítani.
A pályázat ennek értelmében szorosan kapcsolódik a 2016. augusztus 31-én benyújtott
„Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” címet viselő EFOP-1.4.2-16-201600008azonosítószámonregisztrált pályázathoz.
A Társulási Tanács az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere című projekt előkészítési feladataival összefüggésben 1 fő megbízásáról a 74/2016.
(XII. 08.) TT sz. határozatában döntött. A megbízást jelen esetben kettő hónappal, tehát 2017.
május 31. napjáig szükséges meghosszabbítani, mely lehetőséget biztosít a pályázat
benyújtásával összefüggő feladatok további koordinálására.
A projekt előkészítésével összefüggő, további 2 havi bér és járulék finanszírozását a Társulás
biztosítja az érintett települések lakosságszám arányos hozzájárulásával.
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:

Határozati javaslat
…./2017. (IV.27.)
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 1. - 2017. május
31. közötti időszak vonatkozásában 1 fő megbízását támogatja az EFOP-2.1.2-16 kódszámú,
Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című projekt előkészítési feladataival
összefüggésben a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás vonatkozásában. A
kifizetésre kerülő bérhez Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata részéről szükséges 19.214,Ft összeget a 2017. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Bakucz Péter polgármester
Határidő: azonnal
Sarkadkeresztúr, 2017. április 21.
Bakucz Péter s.k.
polgármester
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