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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 1 1-én16.30 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, KonfárJános, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester.
Dolog Ernő és Tánczos László képviselők később érkeztek.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

Jeqyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapitja, hogy 4 főképviselő van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testületegyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály új napirendi pontként Javasolja felvenni tárgyalásra:

• Megállapodás közszolgálati szerződés átmeneti időre történő
meghosszabbítása tárgyában a Saubermacher-Magyarország Kft-vel
hulladékszállitásra vonatkozóan.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

• Vancsai Ferencné kérése.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

• Bács-Kiskun 2020’ Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Koncepció
egyeztetési anyagának véleményezése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészités.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, Javasolja a Képviselö-testületnek a kiküldött
meghívóban szereplő, valamint az előzőleg felsorolt napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1. Megyei kitüntető díj (díjak) adományozására javaslattétel. (zárt ülés).
Előadó: Konfár János alpolgármester.
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2. Beszámoló Jakabszállás község közrend — közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .12013. (
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

4. Tájékoztatás a Települési Értéktár létrehozásáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzö.

5. Jakabszállási Óvoda Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezető helyettesi
álláspályázat kiírása.
Előadó: Hegedűs Gábomé cimzetes főjegyző.

6. Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont előadója Konfár János alpolgármester.

Az 1. napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történt.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály köszönti Rigó Jánost Bács-Kiskun Megye mb. kapitányságvezetőjét.
Megköszöni, hogy elfogadta a meghívást és időben a képviselő-testület
rendelkezésére bocsátotta a beszámolót Jakabszállás község közrend —

közbiztonsági helyzetéről, melyet a testületi tagok írásban is megkaptak. Átadja a
szót Rigó Jánosnak.

Rigó János köszönti a testület tagjait. Elmondja, hogy a szolgálatok
megszervezésénél a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály
vezetése különös figyelmet fordit az aktuális bűnügyi, valamint közbiztonsági
helyzetre, az esetleges rendezvényekre, rendőri intézkedést igénylő eseményekre. A
körzeti megbízott szolgálatellátásához biztosított egy Ford Focus típusú
megkülönböztető jelzésekkel ellátott, rendészeti kialakítású szolgálati gépkocsit.
2012. évben a helyi viszonyokat is figyelembe véve a Lakosság Szubjektív
Biztonságérzetének javitásáért Program keretén belül megerősítő erők
vezénylésével igyekezett Jakabszállás egész területén biztositani a rendőri jelenlétet.
A teljes közterületi lefedettség érdekében a szolgálatot teljesítő körzeti
megbizottakból két körzetet hozott létre a kapitányság. Jakabszállás a II. sz. körzetbe
tartozik Helvéciával és Ballószöggel együtt. Ebben a körzetben 5 fő lát el szolgálatot
és a lefedettség nappal és éjszaka is megoldott. A Jakabszálláson szolgálatot
teljesítő körzeti megbízott kiemelkedő munkát végez, szolgálata vitathatatlan, a
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jelenlétére, a reagálására a lakosság számíthat. A letelepedés és a munkavégzés
feltételei biztosítottak.

Szabó Mihály elmondja, hogy a személyi kapcsolatot a rendőrség és az
önkormányzat között kiemelkedően jónak tartja. Rendszeres meghívást kap a
megyei megbeszélésekre, fórumokra. Az emberi hiszékenység ellen azonban az
önkormányzat sem tud mit tenni.

Rigó János elmondja, hogy az elkövetkező időkben térfigyelő kamerarendszer
kiépitése van tervbe véve. Gyakorlati tapasztalat, hogy Kecskeméten, ahol térfigyelő
kamerarendszer van kialakítva, statisztikailag is kimutatható, hogy lényegesen
kevesebb bűncselekmény történik azokon a részeken.

Szabó György Róbert megköszöni a település programjain a rendőrségi jelenlétet.
Problémaként veti fel, hogy az 54. sz. főútvonalon, az autóbuszrál leszállva a
gyalogosok nem kapják meg az elsőbbséget az átmenő forgalomban. Véleménye
szerint ki kell szűrni a gyorshajtókat és az ittas vezetőket is a forgalomból.

Dolog Ernő érkezett.

Rigó János elmondja, hogy a gyalogátkelőhelynél fokozott ellenőrzést rendel el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5912013. (VII. 11.) határozata
Beszámoló Jakabszállás község közrend —

közbiztonsági helyzetéről.

Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-
testülete a közrend közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja, és elismerésre méltónak tartja azt,
a munkát amit a Rendőrkapitányság és a helyi körzeti
megbizott a közrend és bűnmegelőzés érdekében végez.
A Képviselő-testület megbizza Szabó Mihály
polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a
Kecskeméti Rendörkapitányság vezetőjének (6000
Kecskemét, Batthyány u. 14.)
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak az önkormányzat vagyonáról
szóló rendelet előterjesztésének ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2013.
Július 12. napi határidő kitűzésével felhívta a Képviselő-testület figyelmét a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1995. (Xl. 15.) számú rendelt
felülvizsgálatára. Javasolja új rendelet megalkotását és a meglévő rendelet hatályon
kívül helyezését.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
412013. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tewezet
szövegéveL)

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak a Települési Értéktár
létrehozásáról szóló előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné ismerteti az előterjesztést, melyet a testület tagjai előzetesen
írásban is megkaptak.

Szabó Mihály javasolja az előterjesztés elfogadását, tekintettel arra, hogy
rendszeresen részt vesz a hungarikum mozgalom keretében megvalósuló
hungarikum klubok létrehozásában. A Lakitelek Népfőiskola és a Pannon Térség
Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány díjmentes szakmai képzést indít „Ertékőrök
Bács-Kiskun megyében” elnevezéssel, melyen 1 fő Jakabszállásról is részt vesz. A
program célja a nemzeti értékek védelméről és a hungarikumokról szóló törvény
alapján a helyi és megyei értéktárak kialakításának és feltöltésének lehetőségeivel
való megismerkedés — célkitűzések, feladatok, eszközrendszer — bemutatása,
valamint az ezzel összefüggő alapismeretek átadása.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6012013. (VII. 11.) határozata
Tájékoztatás a Települési Edéktár létrehozásáról.
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Jakabszáflás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Települési Ertéktár létrehozásával kapcsolatos
tájékoztatást tudomásul vette, és úgy döntött hogy Jelenleg
nem hoz létre Települési Ertéktár Bizottságot.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: értelemszerű

5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak a Jakabszállási Óvoda Bölcsőde
intézményvezetői és intézményvezető helyettesi álláspályázat kiírására vonatkozó
előterjesztés ismertetésére.

Hegedűs Gáborné elmondja. hogy az intézményvezető megbízatása 2013.
augusztus hónapban lejár, így pályázatot kell kiírni, melyet a testület tagjai írásban is
megkaptak.

A képviselő-testület 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6112013. (VII. 11.) határozata
Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
álláspályázat kiirása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jakabszállási Óvoda Bölcsőde intézményvezetői állásásra
pályázatot ir ki. A pályázat szövegét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6212013. (VII. 11.) határozata
Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde intézményvezető
helyettesi álláspályázat kiírása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselö-testülete a
Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde intézményvezetö
helyettesi állására pályázatot ír ki. A pályázat szövegét a
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a „megállapodás közszolgálati szerződés átmeneti időre
történő meghosszabbítása tárgyban” a Saubermacher-Magyarország Kft-vel
hulladékszállításra vonatkozó előterjesztést. Elmondja, hogy szeptemberben lesz
törvény a közbeszerzésre.

Szabó György Róbert javasolja a szerződés módosítását.

Konfár János véleménye szerint egyre bonyolultabb a rendszer, tekintettel arra,
hogy több érdekelt fél is van a fogadó, a szállító, a feldolgozó és a szelektív
hulladékgyűjtő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6312013. (VII. 113 határozata

Megállapodás közszolgálati szerződés átmeneti
időre történő meghosszabbítása tárgyában a
Saubermacher-Magyarország Kft-vel
hulladékszállitásra vonatkozóan.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja Saubermacher
Magyarország Kft-vel hulladékszállitásra vonatkozó
megállapodást a közszolgálati szerződés átmeneti időre
történő meghosszabbítására. Megbízza Szabó Mihály
polgármestert a megállapodás aláírásával.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

7. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály ismerteti Vancsai Ferencné jakabszállási lakos kérelmét.
Jakabszálláson a 044/10, 044/34, 044/35, 044/40 hrsz-on tanyaközpont kialakítását
tervezik, ezáltal a terület 45 %-a beépithető. A terület művelés alóli kivonását már
kezdeményezték, az Epitési Hatóság megkeresése után az engedély kiadásához
szükséges, hogy az érintett helyrajzi szám közvetlenül kapcsolódjon helyrajzi számos
úttal. Az önkormányzat tulajdonában álló 044/23-as hrsz-ú csatorna Dél-Nyugati
szakaszánál szándékoznak kialakítani helyrajzi számos utat, mivel a csatorna Észak
Nyugati és Dél-Nyugat irányából is lezárja a területet. A kérésük az, hogy az
önkormányzat járuljon hozzá, hogy a 6 m-es űt elvágja a csatornát és áthaladjon a
036/44 hrsz-ű területig. Ha szükséges az eljárás során ezt az útszakaszt felajánlja az
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önkormányzatnak. Elmondja, hogy a rendezési tervvel nem ellentétes a kérés
teljesítése.

Konfár János véleménye szerint ha valaki bővíteni szeretné gazdaságát, építeni
szándékozik, azt ne akadályozzuk tervei megvalósításában. Az önkormányzat adjon
elvi támogatást, a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel a kivitelezéshez anyagi
hozzájárulást nem tudunk biztosítani.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6412013. (VII. 113 határozata
Vancsai Ferencné kérése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában
lévő 044/23. hrsz-ú csatornán keresztül út nyitására
kerüljön sor, azzal a feltétellel, hogy a csatorna
funkcióját továbbra is fenn kell tartani. A kialakított
út önkormányzati tulajdonba kell, hogy kerüljön.

A tanyaközpont kialakításakor figyelembe kell
venni, hogy a 044/10, 044/34. 044/35, 044/40. hrsz
ú telkek kétféle mezőgazdasági övezetbe tartoznak.
Az Má-2t övezetben csak a vízügyi és
természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötődő
létesitmények helyezhetők el. Az Má-1 övezetben a
birtokközpont a helyi építési szabályok és az OTEK
alapján kialakítható.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal.

8. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.

Szabó Mihály elmondja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2013. június 24-én
megvitatta, 35/2013. (VI. 28.) Kgy. számú határozatával elfogadta és
véleményezésre bocsátotta a „Bács-Kiskun 2020’ — Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Koncepci6 egyeztetési anyagát. A véleményt elektronikus formában
és postai úton is továbbítani kell a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6512013. (VII. 11.) határozata
„Bács-Kiskun 2020” Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési
Koncepció egyeztetési anyagának véleményezése.
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Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-
testülete egyetért az előterjesztésben és a koncepcióban
foglaltakkal egyetért. A Képviselö-testület felkéri Szabó
Mihály polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalának (6000
Kecskemét,Deák Ferenc tér 3.), valamint elektronikus
formában a teruletfeilesztésbacskiskun.hu címre.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. augusztus 20.

Bejelentések:

Bukovszki Sándorné véleménye szerint az önkormányzat konyhájában az
anyagbeszerzést felül kellene vizsgálni, hogy minél több alapanyagot olcsóbban
közvetlenül a termelőktől szerezzenek be, a gazdaságossági szempontokat is
figyelembe véve. Például a zsömlét az egyik boltban 30.- FUdb áron értékesítik, a
helyi pékségben pedig 15.- Ftldb áron.

Konfár János egyetért a javaslattal.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a gyerekek részéről is elhangzik kritika, p1.
mócsingos a hús. Véleménye szerint nem kellene mindig sertéshúst beszerezni a
konyhára. A beszerzésen változtatni kell.

Tánczos László érkezett.

Szabó Mihály elmondja, hogy augusztus 31-ig felveszi a kapcsolatot a helyi
termelőkkel, hogy ki tud terméket biztosítani a konyha számára, valamint a helyi
pékségtől kérnek árajánlatot.

Tánczos László véleménye szerint megengedhetetlen, hogy május végén és
júniusban nem a helyi gyümölcsöt fogyasztják, hanem narancsot és banánt.

Konfár János véleménye szerint az intézményvezetővel és az élelmezésvezetővel
meg kell beszélni ezt a kérdéskört még az iskolakezdés előtt.

Cigányné Pál Terézia véleménye szerint az UNIVER-nél is meg lehet keresni a
kereskedelmi igazgatót, hogy adjanak a részünkre egyedi árajánlatot. Megkérdezi,
hogy miért kell mindig disznóhúst fogyasztani?

Szabó Mihály elmondja, hogy előzőleg már folytak ilyen jellegű tárgyalások.

Konfár János tájékoztatja a jelenlévöket, hogy visszaköltöztek az óvodások. Az
Idősek Otthonába kis hiba volt, de kiküszöböltek. Jelenleg takaritanak, és hamarosan
visszaköltöznek oda is.
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Dolog Ernő megköszöni az eddigi támogatást, melyet az iskolások részére juttatott

az önkormányzat a gyereknapra, a csőtörés megjavittatására. A táborozások
finanszirozására kér 100-100 e Ft-ot úszásoktatásra és a meghibásodott sátor

kijavíttatására. Ez gyerek és iskola kérdés. Bonyolult a helyzet, mert az állam a
különböző korosztályok ellátását szétválasztotta, van ami önkormányzati feladat

maradt és van olyan, amelyet állami hatáskörbe utalnak a szabályok.

Szabó Mihály nem tud egyetérteni azzal, hogy a nyári napközi ellátását az

önkormányzatra hárítják.

Dolog Ernő elmondja, hogy a június hónapban az iskolaévből hátramaradt időre
felvállalta az iskola az ügyelet megszervezését. Ebben az időszakban rendkívüli

helyzet volt, mert a korábbi években is megoldotta az önkormányzat ezt a feladatot

az óvodával együttműködve. Ebben az évben az óvoda felújitása miatt adódtak
problémák. Elmondja, hogy Fülöpjakabon délelőtt az iskolában, délután az óvodában
oldják meg ezt a feladatot.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6612013. (VII. 11.) határozata
Támogatás az iskolai táborozások
támogatására.

Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-
testülete egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. A
jakabszállási általános iskolás gyerekek táboroztatásához,
és úszótáborához számla ellenében 85.000.- Ft-ot biztosit.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: értelemszerűen.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály a testületi ülést bezárja.

Kmft.

polgármester címzetes főjegyző
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Kézbesítési ív

a2013.július II-ej Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja 41áírá
Bukovszki Sándorné c:% 7C t1JJIL
CigánynéPálTerézia Lo3, cR
DologErnő o13. o. 6d 11
Kocsis István Á o. O
Konfár János v3 oq Dó’. rk4sJ

\.q4
TánczosLászló (j_S a
Szabó Mihály - O O•

—L

O

Jakabszállás, 2013. július 8.



Jakabszallas Kozseg Polgarmestere

______

6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
2’76/58l-800. Fax: 76/581-802

7 0620/3234-031
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu
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Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július II-én csütörtökön 16.30 órai kezdettel

képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,
melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1. Megyei kitüntető díj (díjak) adományozására javaslattétel. (zárt ülés).
Előadó: Konfár János alpolgármester.

2. Beszámoló Jakabszállás község közrend — közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

3. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. ( )
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

4. Tájékoztatás a Települési Értéktár létrehozásáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

5. Jakabszállási Óvoda Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezetö helyettesi
álláspályázat kiírása.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

6. Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás, 2013. július 8.

Szy
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. július II-én 16.30 órakor tartandó ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Cigányné Pál Terézia

3. Dolog Ernő

4. Kocsis istván

5. Konfár János

6. Tánczos László

7. Szabó Mihály polgármester

MEGHÍVOTTAK:
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8. Hegedűs Gáborné cjmzetes föjegyző

9.

10.

11. 4%.ű

12.

13.

14.

15.

16.
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. július ii-ej ülésének
2. napirendi pontjához

Tár: Beszámoló Jakabszállás község közrend — közbiztonsági helyzetéről.

Szabó Mihály polgármester a Jakabszállás közrend, közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolóhoz az alábbi kiegészítést. illetve határozati javaslatot teszi.
Rigó János r. alezredes rendőrségi tanácsos mb. kapitányságvezető az írásos beszámolót
időben leadta, amelyet a 2110/2013. alatt iktatottunk, igy a képviselők időben megkapták az
anyagot. A rendörségi munkával, a kialakult kapcsolat rendszerrel maximálisan meg vagyunk
elégedve. A település kapott járőr kocsit és természetesen egyetértünk azzal, hogy több
település (város) közösen is dolgozik a bűnmegelőzés érdekében. Polgármesterként
személyesen részt veszek közbiztonsági egyeztetéseken, ahol 1-2 eset kivételével
rendszeresen felszólalási lehetőséggel élek. A Kecskeméti rendőrkapitányság vezetője heti
kapcsolatban van a községvezetőkkel, de számíthatunk Pintér Gábor r. alezredes
osztályvezető, valamint László György — én helyi „kaptánynak” nevezem - céltudatos
emberileg is példamutató munkájára. A beszámoló megvitatása után az alábbi határozati
javaslatot kérem, hogy fogadja el a képviselő testület.

Jakabszállás, 2013. június 11.

polgármester

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor ii. 4.

‘76!581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal@jakabszallas.hu
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Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete....12013. (VII. 11.) határozata
Beszámoló Jakabszállás község közrend —

közbiztonsági helyzetéről.

Jakabszállás község önkormányzatának képviselő-testülete aközrend közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, éselismerésre méltónak tartja azt, a munkát amit aRendőrkapitányság és a helyi körzeti megbízott a közrend ésbünmegelőzés érdekében végez.
A Képviselő-testület megbízza Szabó Mihály po’gármestert,hogy a határozatot küldje meg a Kecskeméti Rendőrkapitányságvezetőjének (6000 Kecskemét, Batthyány ii. 14.)
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal



KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁ c
VEZETŐJE

6000 Kecskemét, Batthyány tő. 14.
Tel.:76/484-684 BM: 33/34-24 Fax:76/513-371 BM: 33/34-58

Szám: 5g91-1/2O3. élt.

Jóváhagyom:

Kecskemét,.2013. június»

Rigó János r. alezredes
rendó’rségi tanácsos

mb. kapitányságvezető

JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG KÖZREND - KÖZBIZTONSÁGI
HELYZETÉRŐL

Készítette: Pintér Gábor r. alezredes
Közrendvédelmi osztályvezető

I
1
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BESZÁMOLÓ



BEVEZETŐ
Tisztelt Önkormányzati Képviselő Testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. (4) bekezdése alapjánJakabszállás község közbiztonsági helyzetéről készített beszámolót azalábbiakban terjesztem elő.

A Tisztelt Képviselő Testület a 2011. évi közbiztonsági helyzetről tartottbeszámolót egyhangúlag meghozott határozatában elfogadta, a Rendőrségrészére külön feladatot nem határozott meg.

A körzeti megbízotti szolgálat több évtizedes múltra tekint vissza, és a kisebbtelepüléseken meghatározó szerepet tölt be a közbiztonság védelmével,fenntartásával összefüggő rendőri munkában. A szolgálat meghatározőalapelve, hogy eredményes és színvonalas tevékenységet a lakosság szélesrétegeire támaszkodva, a helyi állami, társadalmi szervezetek ésönszerveződések segítségével képes folytatni.

A körzeti megbízott felelösségvállalását nagyobb mértékben (okozza az, hogya helyi lakosság szinte minden rendőri munkát, intézkedést tőlük vár el.Nagyobb türelemre és empátiára van szükség az állampolgárokkal valótalálkozáskor, még abban az esetben is, ha nemcsak a Rendőrséghatáskörébe tartozó bejelentésekkel, problémákkal keresik fel öket.

A bizalommal hozzájuk forduló állampolgárok gondjaival, panaszaivalkapcsolatos intézkedéseket törvényesen, gyorsan, szakszerűen és alegemberibb módon kell végrehajtani.

A település bünügyi-közrendvédelmi helyzete a tárgyév, és azt megelőző évösszehasonlitásával kerül bemutatásra.

A szolgálatok megtervezésénél, szervezésénél a KecskemétiRendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetése különös figyelmetFordított az aktuális bűnügyi, valamint közbiztonsági helyzetre, az esetlegesrendezvényekre, rendőri intézkedést igénylő eseményekre .A KecskemétiRendőrkapitányság a körzeti megbízott szolgálatellátásához biztosított egyFord Focus tipusú, megkülönböztető jelzésekkel ellátott, rendészetikialakitású szolgálati gépkocsit.

A fentiek alapján a körzeti megbízotti iroda gépjármüvel való felszereltségejónak mondhatő. Az évek óta egyre növekvő hivatalos iratfeldolgozás gyors,és a mai kor követelményeinek megfelelő végrehajtásához a PolgármesteriHivatal által biztosított internet hozzáférés megfelelő alapot nyújtott.



3

BŰNÜGYI HELYZET

Jakabszállás község Kecskemét megyei jogú város aggiomerációjába tartozik,
ezáltal jelentős számú ingázó van, illetve területén halad keresztül a nagyobb
közúti forgalmat lebonyolító 54-es számú főút, továbbá az M5 autópálya felől
a közeli lehajtőn keresztül is gyorsan megközelíthető.

Ezen körülmény miatt a rendőri munka szempontjából, a szolgálatok
tervezésénél-szervezésénél figyelembe kellett venni a napközben üresen álló
ingatlanok esetleges célponttá válását, illetve a közlekedésben résztvevők
nagy száma miatt a közúti balesetek bekövetkezésének lehetőségét is. Mivel
a fentebb irtak aiapján a község Kecskemét, valamint az M5 autópálya és az
54. számú főútvonal irányából is jól, gyorsan megközelíthető, igy az utazó
bűnözők megjelenésével Is számolni kellett.

A rendőri munka tervezésénél-szervezésénél kü.lön figyelembe kellett venni
azon körülményt is, hogy a települést körül ölelö tanyavilágban élők a
kűlvilágtól elzárva, nagyobb távolságban élnek, a kommunikáció lehetősége
közöttük csekély, sok esetben egyedül élő, idős emberek által lakottak.
Jakabszállás illetékességi területén az előforduló bűncselekmények
többségét a fenti ok miatt jellemzően a külterületeken követték el, melyek — a
korábbi évekhez hasonlőan elsösorban vagyon elleni bűncselekmények -

föleg tanyabetörések, vizóra, szivattyú, és falopások voltak.

2012. év vonatkozásában is helytálló sz a körülmény, hogy jelentős számú
olyan — nagyobb számban külföldi tulajdonú - tanya van, amelyek
lakatlanok, ennek ellenére azonban jelentős értékeket tárolnak azokban,
ráadásul döntő többségben nincsenek felszerelve biztonságtechnikai
berendezésekkel. A fentebb említett okok miatt gyakran elöfordult, hogy a
bűncselekményeket hónapokkal késöbb észlelték a tulajdonosok, ezáltal
azok nem kellő időben jutottak a hatóság tudomására, ezzel jelentősen
megnehezitve a nyomozás eredményes befejezését, sz ismeretlen elkövető
kilétének és sz eltulajdonított tárgyak hollétének megállapítását.

Jakabszállás község területén a bűncselekmények alakulását az 1. számú
melléklet szemlélteti, a 2011, és a 2012. évi adatokat összevetve. 2012.
évben sz ENYÜBS statisztikai adatok alapján a településen összesen 66
bűncselekmény vált ismertté, 2011. évben 55, tehát a településen ismertté
vált bűncselekmények száma a 2011. évi adatokhoz képest 20 %-os
emelkedést mutat.

A statisztikai mutatókból kiderül, hogy az ismertté vált bűncselekmények
számának 201 l-hez képest történő jelentős emelkedése a vagyon elleni
bűncselekmények számának emelkedésével magyarázható.

A vagyon elleni bűncselekmények száma 2012. évben 48, 201 l-ben 28. Ezen
mutatók vizsgálatakor megállapítható, hogy a 2011. évi adatokhoz képest
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jelentős emelkedés tapasztalható (71 %-al) a vagyon elleni bűncselekmények
számában. 2012. évben a vagyon elleni büncselekményeken belül az alkalmi
lopás módszerével elkövetett bűncselekmények száma a 2011-es adatokhoz
képest 37.5 %-os csökkenést mutat (16-10). A betöréses lopások száma a2011. évi adatokhoz viszonyítva 114 %-os emelkedést mutat (7-15).

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a vagyon elleni bűncselekmények
nagyobb mértékű emelkedése a csalások számának megugrásával
magyarázható. hiszen a rendőrkapitányság 2011-ben 4, míg 2012-ben 11
esetben folytatott nyomozást e tényállás miatt. A személy elleni
bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutat, hiszen míg 2011. évben
10, addig 2012. évben egy sem történt.

Az ismertté vált bűncselekmények elkövetői általában — a korábbi évekhez
hasonlóan — javarészt helyi elkövetőkből kerültek ki, azonban az űn. utazó
bűnözök jelenléte növekvő tendenciát mutat. Az elkövetők köre változó, volt
közöttük „első bűntényes”, de javarészt korábban már eljárás alá vont,
visszaeső személyek voltak, helyi és nem helyi lakosok egyaránt.

Több esetben előfordult, hogy László György r. zis körzeti megbízott
lelkiismeretes hozzáállásának köszönhetően - nem egy esetben szolgálaton
kivül kapott állampolgári bejelentés alapján - több olyan utaző” bűnözőt ért
tetten, akik a későbbiekben sorozat-bűncselekmények elkövetésével voltak
gyanúsithatóak.

László György r. zls körzeti megbízott által feldolgozott bűnügyek száma
2012. évben 25 volt, ebből 4 esetben vádemelési javaslattal került az ügymegküldésre, 5 nyomozás megszüntetés (3 nem bűncselekmény, illetve 2
büntethetőséget kizáró ok miatt), a többi eljárás (16) pedig a Be. 188. . (1)bekezdés c./ pontja alapján — ai ismeretlen elkövető kiléte nem nyert
megállapítást - felfüggesztésre került. A jelen statisztikában nem szereplő
büncselekmények esetében a nyomozást hatáskör hiánya miatt a Kecskeméti
Rendőrkapitányság Felderítő-illetve Bűnügyi Osztálya folytatta le.

Jakabszállás lakossága 2765 fó, területe 7086 hektár, a 2012. évi bűnügyi
statisztikai adatok vonatkozásában az 1000 főre jutó ismertté vált
büncselekmények száma a településen 23,86, a megyei átlag 40,9, míg a
Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén 66,58. 2011. évben az
1000 főre jutő bűncselekmények száma Jakabszálláson 19.89 volt.
Megállapítható, hogy az 1000 főre jutó ismertté vált bűncselekmények száma
jelentős mértékben alulmarad a megyei, illetve a kapitánysági átlagnak.

A bűnügyi és közrendvédelmi helyzet alakulása a fenti statisztikai adatokalapján a községben jónak mondható, általában véve nyugodt közállapotokat
tükröz. közfelháborodást keltő, kiemelt bűncselekmény 2012. évben nem
történt. A fenti statisztikai mutatók alapján kijelenthető, hogy Jakabszállás
közbiztonsági-bűnügyi szempontból szerencsére továbbra sem tekinthető
veszélyeztetett településnek.
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KÖZRENDVÉDELMI HELYZET

Jakabszállás községben László György r. zls körzeti megbízott lát cl
szolgálatot 2010. szeptember 01. óta. Elérhetőségei a következők: email:
laszlogy®bacs.police.hu, szolgálati mobil: 06/20-539-56-54.

A körzeti megbízott a szolgálati feladatai alkalmával megismerte a község
helyzetét, sajátosságait, hagyományait, területi viszonyait, valamint a
lakosságot. Kezdettöl fogva törekedett a munkájához elengedhetetlenül
szükséges társadalmi kapcsolatok kiépítésére, a helyi vezetőkkel, valamint a
lakosság minél szélesebb rétegeivel. László György r. zls kapcsolattartói
tevékenysége, idős kowknál vagy egyéb ok miatt veszélyeztetett személyekre
történó odafigyelése példaértékű.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 2012. évben a
helyi viszonyokat szem előtt tartva a Lakosság Szubjektív Biztonságérzetének
javításáért Program keretén belül megerősítő erők vezénylésével igyekezett
Jakabszállás területén biztosítani a rendőri jelentétet.

Ezen túlmenően a Kecskeméti Rendórkapitányság szakmai vezetése 2012.
január 16-án a teljes közterületi lefedettség érdekében a szolgálatot teljesitő
körzeti megbizottakból két körzetet hozott létre, Jakabszállás a II. számú
körzetbe tartozik Helvéciával és Ballószöggel együtt. E körzetben összesen
jelenleg 5 fő lát cl szolgálatot, az esetek többségében ügy, hogy a lefedettség
nappal és éjszaka is megoldott legyen, ezáltal növelve a településen a rendőri
jelenlétet.

A továbbiakban Jakabszállás község közrendvédelmi és a baleseti statisztikai
mutatói kerülnek ismertetésre, melyeket a 2. számú táblázat tartalmaz.

A település közlekedésrendészeti szempontból nagyobb odafigyelést igényelt,
tekintettel arra, hogy a községet átszelő 54. számú föútvonal nagy forgalma
miatt 2012. évben sajnos a közlekedési balesetek száma jelentősen
emelkedett, 2 fő súlyos sérülést szenvedett, 9 könnyü sérüléssel járő
közlekedési balesetet regisztráltunk. A korábbi évekhez viszonyítva ezek az
értékek 2011-ben halálos 0, súlyos 2, könnyű 2.

A közúti balesetek legjellemzőbb okai továbbra is az ittas vezetés, a
gyorshajtás, illetve a közlekedési viszonyok figyelmen kívül hagyása. A
baleseti okok közül vezető helyen található az ittas vezetés, ezért a rendőri
intézkedések során ezt kiemelten kezdtük, számos alkalommal fokozott
akciókat hajtottunk végre. Ennek eredményeképpen 7 fő olyan ittas vezetővel
szemben került sor intézkedésre, akikkel szemben az ittas vezetés vétség
gyanúja nyert megállapítást. Ezen komplex intézkedések végrehajtása
eredményezte azt, hogy a statisztikai adatok szerint 2012-ben 2011. évhez
viszonyítva 133 %-kal nőtL az ittas vezetök száma, 3-7-re.
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A rendőri intézkedések statisztikai adatait vizsgálva megállapítható, hogy aközségben 2011-ben 608, míg 2012. évben 982 fő került igazoltatásra. Ezekközül 201 1-ben 62 flgyelmezetés, 18 helyszíni birság, míg 15 esetbenszabálysértési feljelentésre került sor.

Ugyanezek a mutatók 2012-ben pedig 89 figyelmeztetés, 56 helyszíni bírság,21 szabálysértési feljelentés. A szabálysértési feljelentések nagy részeközlekedési szabálysértések (műszaki érvényesség lejárta, vezetői engedélyhiánya vagy érvényességének lejárta, engedély nélküli vezetés) miatt kerültekmegtételre. A helyszíni bírságok kiszabásának fő oka a közlekedési szabályokkisebb fokú megsértése (p1. lakott területen kívül világítás nélküliközlekedés, kanyarodási szabályok megszegése, záróvonal átlépése).
2011. évben 6 elfogás, 2012-ben szintén 6, az előállítások száma 4, illetve 7volt. Az elfogások oka az elkövetó tettenérése volt, míg az előállításokkapcsán nagyrészt azért került sor a személyes szabadság korlátozására,mert az intézkedés alá vont személy a helyszínen kétséget kizáró módonszemélyazonosságát nem tudta igazolni, illetve ittas vezetés eseténmintavétel céljából.

A rendőrkapitányság vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a közútiforgalomban résztvevő jármüvezetők rendszeres ellenörzését, aközbiztonságra veszélyes, gyanús személyekre történó fokozott odafigyelést,és a széles körben kiterjesztő sziuső-ellenőrző tevékenységet, mivel aközségben történt büncselekmények egy részét az űn. utazó” bünözöicsoportok követik el, és felderítésük csak a kőzterületen történö fokozottrendőri jelenléttel elözhető, ill. szakitható meg. Célunk továbbra is,hasonlóan a korábbi évekhez, a „polgárbarát” rendőrség megteremtése, melya rendőr-polgár viszony javulását eredményezheti. Ez természetesen nemjelenti azt, hogy a törvények ellen vétőkkel szemben nem alkalmazunkszankciókat, azonban az intézkedéseink során a személyi-és egyébkörülmények figyelembe vételével igyekszünk az elkövetett cselekménnyelarányban álló intézkedést megtenni.

A Jelenleg hatályos törvények szerint azonban vannak olyan szabálysértések,amikor a helyszíni bírság kiszabásától vagy a szabálysértési feljelentésmegtételétől nem lehet eltekinteni, tehát a rendőrnek az intézkedés soránnincs lehetősége enyhébb szankció alkalmazására. Azokban az esetekben,ahol kisebb fokú szabálysértési cselekmények elkövetőivel szemben kerül sorrendöri intézkedésre, úgy a jogszabályok által biztosított enyhébbszankcióval, p1. szóbeli — korábban — figyelmeztetés, jelenleg figyelem felhívásalkalmazásával kívánjuk a jövőben is elérni a közrend és közbiztonságfenntartását, a közlekedési szabályok betartatását. A legjellemzőbbszabálysértések egyébként — a hasonlóan a többi, ugyanilyen adottságokkalrendelkező településhez - a különböző műszaki hiányosságokon túlmenőenaz engedély nélküli vezetés, illetve a segéd-motorkerékpárosok bukósisaknélküli közlekedése.
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Itt ugyancsak szükséges az állampolgárokkal tudatosítani, hogy p1. a
passzív biztonsági eszközök használata nem csak azért szükséges, mert
jogszabály irja elő, hanem mert adott esetben életet menthet.

Meg kell említeni azonban, hogy 2012. április 15-i hatállyal hatályba lépett a
szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény, illetve az abban taxative
felsorolt közlekedési szabálysértések elkövetése esetén a helyszíni bírság
összegét meghatározó 63/2012. (IV.2.) Korm. Rendelet. A közlekedési
szabálysértések elkövetőivel szemben az intézkedő rendőr kizárólag a
rendeletben meghatározott nagyságú helyszíni birságot szabhat ki, attól sem
lefelé, sem felfelé irányban nem térhet el. Mindez azt jelenti, hogy a
helyszínen intézkedő rendőr a szabálysértés elkövetöjével szemben vagyoni
vagy egyéb más viszonyaira tekintettel nem mérlegelhet a bírság nagyságáról,
hanem kizárólag a rendeletben meghatározott összeget szabhatja ki. Ezen
körülmény igen nagy valószinüséggel jelentős ellenszenvet fog kiváltani a
helyi lakosok körében, ezért figyelmüket nyomatékosan fel kell hívni, hogy
tartózkodjanak a közlekedési szabálysértések elkövetésétől, a jogszabályokat
tartsák be.

A RENDÖRI MUNKA KAPCSOLATRENDSZERE

A körzeti megbízott feladatkörébe tartozik, hogy működési területén a
bűncselekmények ás egyéb törvénysértések elkövetését megelőzze, az
elkövetők kilétét felderitse, valamint védje a.z állampolgárok élet- ás
vagyonbiztonságát.

A felelősségére bizott község területén a törvényes rend védelmében a
társadalmi elvárásoknak és a polgárok érdekeinek megfelelően a közrendet
és közbiztonságot elsősorban az Önkormányzattal együttműködve tudja
biztosítani.

Az eddigi tapasztalatok alapján a szolgálatot teljesítő körzeti megbízott jő
munkakapcsolatot alakított ki a Polgármester Úrral, a Jegyző Asszonnyal, a
Polgármesteri Hivatal dolgozóival, valamint a képviselőtestület tagjaival.
Ugyancsak ugyanilyen a kapcsolat — többek közt az „Iskolarendőr” program
kapcsán - az Általános Iskola igazgatójával és tanáraival. Külön figyelmet
szentel az ifjúság és gyermekvédelem problémakörére, ás közvetlen
kapcsolatot tartanak a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ,
Jakabszállási Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozóival, a kerületi
erdésszel, mezőőrrel.

A korábbi évekhez hasonlőan 2012. évben is nagy sikere volt iskolarendőri
tevékenysége kapcsán a „Szuperbringa Programnak”, továbbá szervezésében
a.z általános iskola diákjai tanulmányi Út során betekintést nyertek a
Készenléti Rendőrség munkájába Budapesten, illetve 2012. júliusában
Balatonfeny-ves-Alsón baleset-megelőzési Ifjúsági Tábor került
megrendezésre, melyről a résztvevő tanulók és a szülők is részéről pozitiv
visszajelzés érkezett.
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FELADATOK, CÉLOK

2013. évben kiemelt feladat a bűnügyi felderítési eredményesség javítása, aközterületi jelentét, ezáltal a bűn-és balesetmegelőzés hatékonyságánaktovábbi növelése. További cél a helyi szervezetekkel a jó kapcsolatotfenntartani, a további együttműködést szorosabbá tenni, az esetlegesen újjáalakuló polgárőrséggel közös szolgálatokat ellátni.

Továbbra is elsödleges cél a település közbiztonságán és közlekedésihelyzetén javítani, az állampolgárok szubjektív bizton ságérzetét ezáltalnövelni.

A közbiztonság további javítása és megfelelö szinten tartása érdekébentovábbra is számítunk a Tisztelt Képviselőtestület lehetőségeihez mérteneddig nyújtott támogatására, és segítségére.

A fentiek alapján ennyiben kívánok beszámolni ‘és kérem, hogy a leírtakatvitassák meg, azzal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, ésa beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2013. Június 18.

osztályveze
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1. számú melléklet

KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA

2011 2012 %-os eltérés
Becsületsértés o o -

Emberö]és 0 O -

: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés O O -

Gondozás elmulasztása O O -

Kegyeletsértés O O -

Kényszerités O O -

Levéltitok megsértése O O -

Magánlaksértés O O -

Magántitok megsértése O O -

Rágahnazás O O
Segítségnyújtás elmulasztása O O -

Személyi szabadság megsértése O O -

Testi sértés - könnyű 2 O -

Testi sértés - súlyos 6 O -

Visszaélés személyes adattal O O -

Zaklatás 2 O -

Személy eH. 10 O -

Cserbenhagyás vétsége Q O: Közúti baleset okozása 2 I - 50 %

L Közúti jármű ittas vezetése 3 7 + 33 %
Közúti jármű vezetése bádult állapotban O O -

Közúti járművezetés tiltott átengedése O O -

Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs. O O -

Közúti veszélyeztetés O O -

Légi közlekedés veszélyeztetése O 1 -

Vasúti jármű ittas vezetése O 1 -

Vasúti jármüvezetés tiltott átengedése O O -

Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs. O O -

Vizi jármú ittas vezetése O O -

Vízi közlekedés biztonsága elleni bcs. O O -

Közlekedési 5 1.0 + 100%
Erőszakos közösülés 0 O
Kerítés 0 O -

Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása O O -

Kiskorú veszélyeztetése 1 O -

Kitartottság O O
Megrontás O O -



• Szemérem elleni erőszak O 2
-I Szeméremsértés Q
-Tartás elmulasztása I L
-

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés O j O
-Vérfertözés

O O
-Jzletszerű kéjelgés elősegitése O O
-Házasság, család, stb. cli. 2 3 + 50 %Befolyással üzérkedés O O
-Seutazási és tartózkodási tilalom megsértése O O
-Birósági végrehajtás akadályozása O O
-Bünpártolás

O O
-Embercsempészés O O
-Fogolyszökés

O O
-Hivatali visszaélés

O O
-Hivatalos személy elleni erőszak O O
-Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak O O
-Vesztegetés

O O
-Zártörés

I O
-Áii.ig.eIL

1 O
-A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése O I O
-Egyedi azonosító jel meghamisitása 2 O
-Garázdaság

3 O
-Környezetkárositás O O
-Közokirat-hamisitás 3 O
-Közveszéllyel fenyegetés O O
-Közveszélyokozás

O 1 I
-L Közérdekű üzem müködésének megzavarása O Q
-I Magánokirat-hamisitás O 1
-Rendbontás

O O
-

I_____________________________________
Tv. v. hatősági rendelkezés elleni izgatás O O

-Visszaélés haditech. teékkel és szolg.-sal O O
-Visszaélés kábitőszenel O O
-Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel O O
-Visszaélés okirattal O 3
-Visszaélés robbanóanyaggal v. robbantószerrel O O
-Visszél kábitószerrel-kábszer függő szem.ált. O O
-Vié.kábszer. 18életév,be nem töltött szem.fel O O
-Állatkinzás

O O
-Önbiráskodás -1- -k Önkényuralmi jelkép használata O O
-Közrend eJt

8 5 -37.5 %Adócsalás
Q Q

-L Bélyeghamisitás
-Gazdasági adatszolgáltatási köt. mulasztása o o
-

10
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Hamis pénz kiadása o o -

Hitejezési csalás
-

Jogosulatlan pénzüi tevékenység o o -

Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel viél. 1 O -

Pénzhamisitás
-

Rossz minőségű termék forgalomba hozatala o o -

Számvitel rendjének megsértése o -

Számítástechnikai rendszer és adatok eh s. -

Tartozás fedezetének elvonása o -

Án hamis megjelőlése O o -

Gazdasági i o -

Betőréses lopás 7 15 + 114%
Csalás 4 11 175%

Hanyag kezelés O O -

_Hitelsértés 1 -

Hütlen kezelés
I O o -

Ipaijogvédelmi jogok megsértése O O -

Jogtalan elsajátítás O o -

Jármű önkényes elvétele o i -

Kifosztás O 0 -

Lopás 16 10 - 37.5%
Orgazdaság O O -

Rablás o 1 -

Rongálás Q 7 -

Sikkasztás I o -

Sze. v. szerz.joghoz kapcs. jogok megsértése o o
Sze. v. szo. jogok véd. bizt. mü. int. kiját. O O -

Uzsorabűncselekménv O O -

Zsarolás 3 -

Vagyon eJt. 28 48 + 71
Mindösszesen 55 66 + 20
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Jakabszállás község területén ismertté vált büncselekmények alakulása

I

Jakabszállás közsében vaRyon elleni bűncselekmények száma
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megyei kapitányság Jakabszállás

1000 lakosra jutó bűncselekmények száma 2012. évben
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KÖZLEKEDÉSI STATISZTIKAI MUTATÓK

2. számú melléklet

Jakabszállás területén bekövetkezett közúti balesetek:

Megnevezés 2011. év 2012. év %-os eltérés
Halálos O L O
Súlyos 2 2

-

Könn 2 9 +350
ÖSSZESEN: I 11 J +175

KÖZRENDVÉDELMI STATISZTIKAI MUTATÓK

MEGNEVEZÉS 2011. óv 2012. év %-os arány
‘ Igazoltatott szem. száma 608 982 + 61

Figyelmeztetés 62 89 + 43
Helyszinbírság / fő 18 56 + 211
Helyszinbírság/ Ft 143.000 831.000 ± 481

Szab.sért. feljelentés 15 21 + 40
Büntető feljelentés 2 4 + 100

Elfogás I 6 6
-

Előállítás 2 7 +250

—i





Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének 2013. július ii-én tartandó

ülésére.

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. ( )önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BKB/00i!4262-i!20i2. számú törvényességifelhívásában 2013. július 12. napi határidő tűzésével hívta fel a Képviselő-testület figyelmét avagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/l 995. (Xl. 15.) rendelet felülvizsgálatáravonatkozóan. A célellenőrzés során megállapította, hogy a vagyonrendelet nem Felel meg anemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (Nvtv.) foglalt előírásoknak. Arendelet a felülvizsgálat elmulasztása miatt nem tartalmazza a nemzetgazdasági szempontbólkiemelt jelentőségű nemzeti vagyon minősitésének kérdéskörét, továbbá a korlátozottan
forgalomképes vagyonra vonatkozó elöírásokat. A rendelet bevezető rendelkezései olyanfelhatalmazást tartalmaznak, amelyek már nem hatályosak, Mivel az önkormányzat rendelete
a Jelenleg hatályos jogszabályokba ütköző rendelkezéseket tartalmaz javaslom új rendeletmegalkotását és egyidejűleg a meglévő rendelet hatályon kívül helyezését.

Jakabszállás, 2013.július 4.

Hegedus Gabome
címzetes főjegyző

Általános indoklás

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti
vagyon. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) egységes jogi
szabályozást ír elő az önkormányzati és az állami vagyonra vonatkozóan. Az önkormányzati
vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. Szigorú szabályok
vonatkoznak a védelmére, kezelésére, a felelős gazdálkodás követelményeire. Az
önkormányzati törzsvagyon részei az új törvényben:

- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló,
- korlátozottan forgalomképes és
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemek.

A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásával a
képviselő-testület rendelkezik.

Az Nvtv. az önkormányzati vagyonkörbe tartozó törzsvagyonon belül továbbra is a
forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket különbözteti meg,
azonban a korábbi forgalomképes vagyon helyett az üzleti vagyon fogalmát vezeti be.

A helyi önkormányzatok vagyongazdálkodására nézve az alábbiakban megjelölt kérdésekben
a törvények helyi rendeletalkotást írnak elő:



1.) a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
- 109. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a vagyonkezelői
jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a
vagyonkezelés ellenönésének részletes szabályait.

2.) a 2011. évi CXCVI. tv. a nemzeti vagyonról
- 3. * (1) bekezdés 6. pontja szerint a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozik -

helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében - azon nemzeti vagyon is, amelyről a
helyi önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni,
- II. * (16) bekezdése szerint, mely 2013. január I -jétől lépett hatályba, a helyi önkormányzat
rendeletében meghatározott értékbatár feletti vagyont hasznosítani, ha törvény kivételt nem
tesz, csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszotgáltatás értékarányosságával lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés
arra az esetre, ha a hasznosítás az államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve
jogszabályban előírt állami, önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára
történik.
- 13. * (1) bekezdésében foglaltak alapján, helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti vagyon tulajdonjogát átruházni, ha törvény kivételt nem tesz, csak
versenyeztetés útján, az összességében legeLőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet,
- 18. (1) bekezdése kötelezően előírja, hogy a helyi önkormányzat a rendelete alapján
forgalomképtelennek minősülő vagyonából rendeletben köteles megjelölni azokat a
vagyonelemeket, amelyeket a törvény 5. (4) bekezdése szerint nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyormak
minősít.
3.) a 2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról
- 97. (2) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon
lehet követelésről lemondani.

Az új vagyonrendelet megalkotásánál figyelembe vettük azt a jogszabály-szerkesztési
szabályt. hogy a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit nem lehet az alacsonyabb
szintű jogszabályban megismételni.
A rendelet megalkotásával egyidejűleg a korábbi vagyonrendelet hatályon kívül helyezése
szükséges.

Részletes Indokolás

2-3. *: Az önkormányzati vagyon csoportjait tartalmazza.
4-5. : A testület állapíthatja meg a értékhatárokat, amelyeket a tulajdonjog átruházás eseténalkalmazni kell. A javaslat szerint 10 millió Ft-ig nem kell versenyeztetni, 15 millió Ft
értékjwtárig a helyben szokásos módon kell a versenyt meghirdetni, 15 millió forint felett
pedig a megyei lapban.
6-9. Az önkormányzati vagyon hasznosítás szabályait tartalmazza. Meghatározza azokat a
feladatköröket, amelyben a polgármester átruházott hatáskörben eljárhat. A testület
megállapítja az értékhatárokat, amelyeket a vagyonhasznosítás esetén alkalmazni kell. A
javaslat szerint 3 millió Ft-ig nem kell versenyeztetni, 8 millió Ft értékhatárig a helyben
szokásos módon kell a versenyt meghirdetni, 8 millió forint felett pedig a megyei lapban.
10-l 1*. Vagyonkezelési jog átengedés, gyakorlás, ellenőrzésének szabályait tartalmazza.
19-21.

. A követelésekről lemondás eseteit szabályozza, a hatáskörökkel együtt.



12-14. . A felajánlott vagyon elfogadásának szabályait tartalmazza a hatásköri szabályokkalegyütt.
16. . A vagyonnyilvántartás kötelezettségét írja elő.

Rendelet-tervezet

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének . . .12013. ( ) rendelete azönkormányzat vagyonáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyiönicormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. ‚ 109. (4) 143. * (4)bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. (16) bekezdésében,13. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvény 5. (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1.

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban:Onkorrnányzat) vagyonára terjed ki, beleértve:
a) az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézményekvagyonát.
b) az Ónkormányzat társulásba vitt vagyonát,
c) a vállalkozásba vitt vagyont.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére.

2. Az Önkormányzat vagyona
2.

(1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXC VI. törvényben (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) szabályozottakszerint történik.
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(3) Az Onkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében avagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történőátminősítéséről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

3.

(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. alá.



(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrésztulajdonjogának átruhá2ása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.

3. Tulajdonjog átruházás

4.
(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe soroltvagyont.
(2) Az üzleti vagyont és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 10 millió Ft értékhatárfelett csak versenyeztetés útján, az alábbiak szerint az összességében legelőnyösebbajánlatot tevő részére lehet értékesíteni Úgy, hogy a

a) a képviselő-testület a 15 millió Ft értékbatár feletti vagyon értékesítéséről a megyeilapban,
b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti meg avételi ajánlattétel jogát.

(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapitásakor a forgalmi értéket kell figyelembe venni,melyet a képviselő-testület hivatalos értékbeeslés alapján állapít meg.(4) A versenyeztetési eljárást az 1. sz. mellékletben meghatározott versenyeztetési szabályzatszerint kell lebonyolítani.

5. *

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése aJakabszállási Polgármesteri Hivatal feladata.
(2) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általaarra felhatalmazott személy jogosult.

4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása

6. *(1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására — a (2) bekezdésbenfoglaltak kivételével — közvetlenül a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosulta) 500 ezer Ft értékbatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásának jóváhagyására,b) 500 ezer Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, a vagyon használatának, illetve ahasznosítás jogának átengedésére, cseréjére,
c) 100.000 ezer Ft — a számviteli szabályok szerint számított — egyedi értéket meg nem haladóelavult ingóságok értékesítésére,
d) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzatellenérték nélkül szerzi meg településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélúfelhasználásra rendelt ingatlan tulajdonjogát,
e) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján a szerződések megkötésére,f) a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletekmegkötésére,
g) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződésekmegkötésére,
h) a biztosítási szerződések megkötésére,



i) olyan szerződési ajánlatok Saját hatáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályirendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,j) a szerződésekben foglaltak teljesitésének eflenörzésére és indokolt esetben a szerződésfelbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére,k) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosihozzájárulás megadására,
1) a kisösszegű követelések törlésére,
m) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő nem önkormányzati beruházáshoz tulajdonosihozzájárulás megadására,
n) önkormányzat által elrendelt, lejárt jelzálogjog. elidegenítési és terhelési tilalom törléséhezhozzájárulás megadására,
o) elövásárlási jogról való lemondásra ingatlan árverés esetén.

7.
(1) A 3 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot meghaladó vagyon hasznositási jog átengedéséről amegyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.(3) A képviselő-testület 8 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati,hasznositási jogra való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (1)-(3) bekezdésalapján versenyeztetés szükséges.
(5) A polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (»-(3) bekezdésalapján versenyeztetés nem szükséges.

8.
A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznositásáravonatkozó bérleti és használati díjakat.

9.
Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése — azátengedés időtartamától függetlenül — értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

10.
(1) Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:a) költségvetési szervnek vagy önkormányzati intézménynek,b) önkormányzati társulásnak

e) egyháznak.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyontingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:a) az óvodai ellátás,

b) alapfokú nevelés, oktatás,
c) szociális ellátás,
d) közművelödés,
e) egészségügyi alapellátás,
f víz-közmű szolgáltatás,
g) köztemető fenntartás,
h) közút, közterületek fenntartása,
i) köztisztaság és településtisztaság.



11.
(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az Aht. 70. * (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészitik az általuk

kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást. és ismertetik a vagyongazdálkodási terv
adott időszakra vonatkozó teljesülését,

c) Pénzügyi Ugyrendi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik-e az állag megóvásról, ajó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

5. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

12.
Az önkormányzat követeléseiről — mint az önkormányzati vagyon részéről — való lemondásjogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,amennyiben az érintett követelés meghaladja a 100.000 Ft összeghatárt,
b) a polgármester gyakorolja

ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett
követelés nem éri el az ci) pontban meghatározott értékhatárt,

bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát
értékbatár nélkül.

13.
(1) A 12.. a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy

egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való
behajtására,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó
költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során — figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat — a követelésről való lemondásról bírái egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben
nagy valószínűséggel pénzügyiteg nem tehet realizálni, vagy a csődeljá.rás során —

figyelembe véve az a) ás b) pontokban foglaltakat — csődegyezségi megállapodást
kötöttek,

f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.(2) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,
valamint a követelés egy részéréről való lemondást.

14.
Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való
lemondás joga az önkormányzati kőltségvetési szervek tekintetében a 13. és 14. *-banfoglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.

6. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

‚si



(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv á]tal ellenérték nélkül felajánlott 2
millió Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt cl nem érő vagyon elfogadásáról a
polgármester dönt.

(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy
a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Onkormányzat részéről

teljesíthetők legyenek és
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne

zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

7. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

16.
(1) Az önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak

önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok tulajdonában
lévő ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről szóló Kormány rendeletben
szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni.

(2) A Kormány rendelet szerinti nyilvántartás tartalmazza 2. és 3. szerinti
vagyoncsoportokat.

Záró rendelkezések
17.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18.

E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1995 .(XI. 15. ) számú rendelet.

Jakabszállás, 2013. július 7.

Sz boMtBá!y”j Hegedűs Gábomé
polgármester (3 címzetes főjegyző

Hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. -a alapján a jogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások

Biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának áttekinthetőségét a lakosság számára.

2. Gazdasági, költségvetési hatások



Átlátható, hatályos jogszabályoknak megfelelő vagyongazdálkodást tesz a rendelet lehetővé.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várhatókövetkezményei.

Nvtv., a Mötv. és az Áht. ad felhatalmazást a jogszabály megalkotására, a Kormányhivataltörvényességi felhívásának megfelelően a törvénysértés pótlásra kerül.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyifeltételek

A személyi, szervezeti, tárgyi Feltételek nem változnak.



Előterjesztés
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének 2013.július I 1-én tartandó ülésére.

Tárav: Tájékoztatás a Települési Értéktár létrehozásáról.

A magyar nemzeti értékekről és a hunsarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. (2)bekezdese alapjan a telepulesi onkormanyzat Telepulesi Ertektar Bizottsagot hozhat letre amelyszervezi a telepulesen fellelheto nemzeti ertekek azonositasat, letrehozza a telepulesen fellelbetonemzeti ertekek adatait tartalmazo gyujtemenyt ts megkuldi azt a megyei ertektarba

A tön’éiiy I. (1) bekezdése alapján nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelésikulturahoz, tudashoz, hagyomanyokhoz, tajhoz es elövilaghoz kapcsolodo, nemzetünktortenelme, valamint a kozelmult sorait felhalmozott es megorzott minden szellemi es anyagi
termeszeti kozössegi ertek vagy termeL, amely

t • hazai szempontbol meghataro7o jelentősegü, igy nemzetünk - de legalabb egymeghatarozott tajegyseg lakossaga - a mag) arsagrajellemzonek es kozismertnLk fogad cl,
• jelentosen oregbiti hirne.unket, no%elheh megbecsulesunket az Europai Umoban es szenea világon;

hozzájáml Új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságmdatának Idalalótásához,megerősitésőhez.

A magyar nemzeti értékek és a hungarilwmok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. lő.) Korm.rendelet 2. *-a szerint a települési önkormányzat 2013. június 17-ig döntést hoz arról, hogykíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozásának lehetőségével, amelydöntéséröl tájékoztatnia kel! a megyei közgyűlés elnökét, illetve a Hungadcum Bizottságelnoket

A nemzeti értekeket a kóvetkezo szaktcruletenkentt kategonak szerint kell azonositani es

rendszerezni:

a) agrar- es elelmiszergazdasag az aganum szellemi temiekei es targyi javai - beleertve azerdeszet halaszat, vadaszat ős allategé9zsegugy temletet -‚ külonosen a mezogazdasagitermékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
b) egeszseg es eletmod a tudoman3os ts nipi migelozes es gyogvaszat termeszLtgyogyaszat

szellemi

termékei és tárgyi jav, különösen a gyógyszerek, gyógyiövények, gyógyhatásúkészítmények, gyógyvíz- és irdőku1túra;
c) épített környezet: a környezet tudatos épitési munka eredményeként létrehozott, illetveelhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinekmegteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó

szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézműipart, kézmüvességet is -szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gépés műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, atudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, ülmművészet, iparmüvészet,képzőmüvészet, táneművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei. különösen a

nemzeti vagyon körébe tartozó. kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti
és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszinek;

1) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, aszabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életmüvek és
csúcsteljesítmények;



g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai
és biológiai képződmények vagy képződményesoportok, geológiai és geomorfológiai
képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek;valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus ás a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai,különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint avendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

Jakabszállás közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét atelepülési értéktárba a polgárnesterhez címzett javaslatában bárki kezdeményezheti. Ajavaslatot a Korm. rendelet L melléklete szerint kell elkészíteni és benyújtani. A javaslattételingyenes. Ajavaslatnak tartalmaznia kell:
a) ajavaslattevö adatait,
b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait,
c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális-dokumentációját,d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószinűsitő dokumentumokat, valamüM
e szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.

Jakabszálláson jelenlegi tudomásunk szerint nem található a fentiekben leírt érték, ezért a mai
ülésen a bizottság létrehozását nem javaslom. Ez azonban nem jelenti azt, hogy késöbb, amikorez aktuális lesz, ne lehetne létrehozni egy ilyen bizottságot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja cl.

Jakabszállás, 2013.július 7.

Szabó M aTy
polgármester

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testölete a Települési Értéktár létrehozásávalkapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, ás úgy döntött hogy jelenleg nem hoz létre TelepülésiErtéktár Bizottságot.



Felhívás „Hungarikum Klub” szervezők Számára

A Lakitelek Népfőiskola olyan személyek és szervezetek jelentkezését várja, akik aktív
szerepet vállalnának a Káipát-medencei hungarikum mozgalom megvalósításában,
hungarikum klubok létrehozásában.

A hungarüwm klubok elsődleges feladata, hogy a magyar nemzeti értékekről és
hi.mgarilcumola-ól Szóló 2012. évi XXX. törvény szellemével összhangban segítse a törvény
céljainak megvalósulását.

A hungarilcum klubok feladata:

- Tagjai segítsék, hogy a helyi, megyei értékek kiválasztása egy széles körű társadalmi
együtlműködés keretében valósulhasson meg.

- Vállaljanak szerepet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok megőrzésében és
védelmezésében.

- Személyes példát mutatva vegyenek részt a nemzeti értékek összegyűjtésében,
dokumentálásában.

- Helyi közösségeik tagjait ösztönözzék arra, hogy csatlakozzanak a Kárpát-medencei
hungarikum mozgalom megvalósításához.

- Feladataik megvalósítása során vállaljanak aktív szerepet a helyi és megyei értéktárak
létrehozásában, értékekkel történő feltöltésében.

- Munkájuk során alakítsanak ki aktív együttműködést a települési, megyei önkomiányzatok
képviselőivel, az ezen a területen tevékenykedő civil szervezettel.

- Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a helyi értékek ismerete a köztidat részévé
váljon, a helyi közösségek tagjai megísmerhessék azokat.

- Fordítsanak gyelmet arra, hogy a helyi közösségek által kiválasztott értékek, a közösségek
tagjai által is megfelelő elismerésben részesüljenek.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik egyetértenek ezekkel a céfldtűzéseklcel és szeretnének
egy közösség keretein belül mindezek megvalósulásáért tenni.

A jelentkezőktől azt kérjük, hogy rövid írásos jelentkezésük során mutassák be, milyen
szervezeti fotmában szeretnék a hungarilcum klubot működtetni, a Kárpát-medence mely
területén végeznék tevékenységüket, milyen elképzelések alapján vennének részt a helyi
értékek feltárásában, összegyűjtésében, dokumentálásában.

Jeleatkezésüket 2013. június 15-ig az alábbi címre küldjék:
sandor.lezsakparlament.hu

Lakitelek, 2013. május 28.

Lezsák Sándor



Értékőrök Bács-Kiskun megyében

A Lakitelek Népfőiskola és a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány díjmentes szakmai
képzést indít „Ertékőrök Bács-Kiskun megyében” elnevezéssel 2013 júniusában. A program célja a
nemzeti értékek védelméről és a hungarikumokról szóló törvény alapján a helyi és megyeiktárJ.j
kialakításának és feltöltésének lehetőségeivel való megismerkedés, réH*űzések, feladatok,
eszközrendszer — bemutatása, valamint az ezzel összefüggő alapismeretek átadása. Az előadásokra ás
foglalkozásokra a Lakitelek Népfőiskolán kerül sor.
Olyan 35 év alatt fiatalok jelentkezését váijuk, akik — munkájukkal vagy tanulmányaikkal kapcsolatban —

érdeklődnek a helyi és megyei értékek iránt, esetleg maguk is szívesen vennének részt a települési, megyei
értékek felkutatásában, összegyűjtésében, rendszerezésében.

A képzés formája:

2013 júniusától decemberig, havonta egy alkalommal 1 napos képzés keretében a hallgatók előadások,
szemináriumok, prezentációk, valamint interaktív munkakészséget fejlesztő gyakorlatok, ldscsoportos
műhelymunkák keretében sajátíthatják el az ismereteket.
A képzés keretében lehetőség nyílik a programok közötti szabadidő aktív kihasználására (kapcsolatépítés,
sport, alternatív programok) is. Az önálló feladatok teljesítéséhez internetes és könyvtári kutatás is
szükséges.
A képzést Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tata és dr. Horváth
Zsolt (Veszprém) országgyűlési képviselő vezetik.

A képzés tematikája:

A hungarikumok, helyi értékek rendszere - A helyi értékek feltárásának tematikája - Közösségépítés,
civil szervezetek rendszere — Adatbázis készítés és kezelés alapjai - Fotó és videó technikai
alapismeretek - Terepmunka, helyi értékek gyűjtése (gyakorlati munka) - Műhelymunka, adatok
feldolgozása, utómunka, honlap szerkesztés és feltöltés (gyakorlati munka)

A képzés sajátossága és célja:

A képzési tevékenység a művészet és kultúra téma köré épül, ezen belül kiemelten a hagyományápolás és
értélanegőrzés területére összpontosiWa.
Cél, hogy a program során együttműködő fiatalok bevonásával, aktív részvételével a megyében meglévő
települési értékek felkutatása, rendszerezése, archiválása, nyilvános bemutatása valósuljon meg úgy, hogy
közben az értékőrök megtapasztalják, megtanulják az együttműködésen, konszenzuson alapuló kreatív
csoportmtmka módszerét. Reményeink szerint a helyi társadalmi részvételük erősödik és a program későbbi
folytatásában más fiatalok segitőivé válnak.
A jelentkezés formája és határideje:

Első képzési alkalom: 2013. június 15. szombat 9.00-18.00

A díjmentes képzésre jelentkezni 2013. június 7. péntek 12.00 óráig lehet fényképes önéletrajzzal és rövid
motivációs levéllel. A felvebető létszám 30 fó. A felvételről június 11. 12.00 óráig e-mailben értesítést
küldünk.

Jelentkezés és további tájékoztatás;

Mihály Margit
margit.mihaly(parlament.hu
+361-441-5145

Lakitelek, 2013. május 28.

Lezsák Sándor



Pályázati kiírás

Jakabszállás Község Önkormányzat
A,, Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIH. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott idejű: 5 év 2013. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 15. napáig szól.

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. Törvény 69. (1)-(2)-(3) bekezdéseiben
meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az

intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az
Alapító Okirat szerint. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak
felett. Az intézmény gazdálkodási rendjének betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatások a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 3. sz. mellékletében
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség,

- Pedgógus munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- Nevelési-oktatási intézményben fe!málló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló

alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,
határozatlaii időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- \agyoimyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások;

- szakmai életrajz,
- képesítést igazoló okiratok másolata
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány

megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
- A 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet 5. (8) bekezdésében foglalt, az intézmény

vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel (továbbiakban: vezetési program)

- A pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők
betekintési és megismerési jogára vonatkozóan,

- Szalmmi gyakorlat meglétét igazoló iratok másolat, a
- Amennyiben pályázatának elbírálását zárt ülés keretében kéri, erre irányuló írásbeli

nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember I. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szabó Mihály polgármester nyújt a

76/581-800 telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatot Jakabszállás Község Önkormányzat címére kell megküldeni (6078

Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

Személyesen: Miklovicsné Faragó Rózsa Bács-Kiskun Megye, 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u.

14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a törvény által előírt véleményeztetés után dönt a magasabb vezetői

megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje;

- www.j akabszallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

Jakabszállás, 2013.július 10.

ZiSaó ihály
polgármester



Pályázati kiírás

Jakabszállás Község Önkormányzat
A,, Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde
Intézménnezető helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
Határozott idejű: Sáv 2013. szeptember 1. napjától 2018. augusztus 15. napáig szó].

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun Megye 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető helyettesítése az általa meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatások a .‚Közalkalmazottak jogállásáról szó’ó” 1992.

évi XXXIII. törvény rende’kezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 3. sz. mellékletében
meghatározott felsőfokú iskolai végzettség,

- Pedgógus munkakörben legalább S év feletti szakmai tapasztalat,
- Pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- Nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidöre szóló

alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet,
- Cselekvőképesség,
- Vayoimyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai életrajz,
- képesítést igazoló okiratok másolata



- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

- A 138/1992. (X. 8.) Kormány rendelet 5. (8) bekezdésében foglalt, az intézmény
vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel (továbbiakaban: vezetési program)

- A pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők
betekintési és megismerési jogára vonatkozóan,

- Szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata,
- Amennyiben pályázatának elbirálását zárt ülés keretében kéri, erre irányuló írásbeli

nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 9.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szabó Mihály polgármester nyújt a
76/581-800 telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja::

Postai úton a pályázatot Jakabszállás Község Önkormányzat címére kell megküldeni (6078

Jakabszállás, Petőfi S. u. 14.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető-helyettes.

Személyesen: Mikiovicsné Faragó Rózsa Bács-Kiskun Megye, 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u.
14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató a törvény által előírt véleményeztetés után dönt a magasabb vezetői
megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- wwwjakabszallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyflvánítási jogát fermtarthatja.

Jakabszállás, 2013. július 10.

Sza
polgármester



Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (VII. 27.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.
‘ 109. (4) 143. (4)bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. * (16) bekezdésében,13. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvény 5. (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében elján’a akövetkezőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban:Onkormányzat) vagyonára terjed ki, beleértve:
a) az Onkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézményekvagyonát.
b) az Önkormányzat társulásba vitt vagyonát,
c) a vállalkozásba vitt vagyont.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások ás helyiségek bérletére ás elidegenitésére.

2. Az Önkormányzat vagyona
2.

(1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXC VI. törvényben (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) szabályozottakszerint történik.
(2) Az Onkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében avagyon tulajdonjogának átmházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele a.z erendeletben meghatározottak szerint történik.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történőátminősítéséről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

3.

(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. * alá.(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrésztulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.



3. Tulajdonjog átruházás

4. *
(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt

vagyont.
(2) Az üzleti vagyont és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 10 millió Ft értékhatár

felett csak versenyeztetés útján, az alábbiak szerint az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő részére lehet értékesíteni úgy, hogy a
a) a képviselő-testület a 15 millió Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a megyei

lapban,
b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti meg a

vételi ajánlattétel jogát.
(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe veimi,

melyet a képviselő-testület hivatalos énékbecslés alapján állapít meg.
(4) A versenyeztetési eljárást az 1. sz. mellékletben meghatározott versenyeztetési szabályzat

szerint kell lebonyolitani.

5.

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa
arra felhatalmazott személy jogosult.

4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása

6. *
(1) A tulajdonost megillető jogok közü] a rendelkezési jog gyakorlására — a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével — közvetlenül a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult
a) 500 ezer Ft édékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásánakjóváhagyására.
b) 500 ezer Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, a vagyon haszná]atának, illetve a
hasznosítás jogának átengedésére, cseréjére,
c) 100.000 ezer Ft — a számviteli szabályok szerint számított — egyedi értéket meg nem haladó
elavult ingóságok értékesítésére,
d) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat
ellenérték nélkül szerzi meg településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélú
felhasználásra rendelt ingatlan tulajdonjogát,
e) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján a szerződések megkötésére,
D a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
g) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződések
megkötésére,
h) a biztosítási szerződések me%kötésére.
i) olyan szerződési ajánlatok saját hatáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
j) a szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és indokolt esetben a szerződés
felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére,
k) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi
hozzájárulás megadására,



1) a kisösszegü követelések tőrlésére,
m) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő nem önkormányzati beruházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás megadására,
n) önkormányzat által elrendelt, lejárt jelzálogjog, ehdegenítési és terhelési tilalom tőrléséhez
hozzájárulás megadására,
o) eJővásárlási jogról való lemondásra Ingatlan árverés esetén.

7.

(1) A 3 millió Ft értékbatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.
(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot meghaladó vagyon hasznositási jog átengedéséről a

megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A képviselő-testület S millió Ft édékbatádg a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati,

hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület dönt a használati. hasznosítási jog átengedéséről. ha az (1 )-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés szükséges.
(5) Á polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről. ha az (1 )-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés nem szükséges.

8.

A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására
vonatkozó bérleti és használati díjakat.

9. *
Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése — az
átengedés időtartamától függetlenül — értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

10. *
(1) Vagyonkezelö jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelöknek lehet:

a) költségvetési szervnek vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak
c) egyháznak.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont
ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás,
b) alapfokú nevelés, oktatás,
c) szociális ellátás,
d) közművelődés,
e) egészségügyi alapellátás,
f) víz-közmü szolgáltatás,
g) köztemetö fenntartás.
h) közút, közterületek fenntartása,
i) köztisztaság és településtisztaság.

11.

(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:
a) az Aht. 70. * (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk

kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv
adott időszakra vonatkozó teljesülését,





c) PénzüEyi Ügyrendi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell. hogy a vagyonkezelő

a) megörizte-e a vagyontárgy értékét.
b) gondoskodik-e az állag megóvásról, ajó karbaiitartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

5. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

12.

Az önkormányzat követeléseiről — mint az önkormányzati vagyon részéről — való lemondás
jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amennyiben az érintett követelés meghaladja a 100.000 Ft összeghatárt,

b) a polgármester gyakorolja
hu) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett

követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát

értékhatár nélkül.

(1) A 12.. a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy

egészben nem lehet behajtani. és remény sincs a követelés későbbiekben való
behajtására,

c) a követelés én’ényesitése. behajtása bizonyítottas a követelés összegét meghaladó
költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során — figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat — a követelésröl való lemondásról bírói egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben
nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során —

figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat — csődegyezségi megállapodást
kötöttek,

1) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A követelésröl való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,

valamint a követelés egy részéréről való lemondást.

14.

Ha az önkormányzat költséwetési rendelete eltérően nem rendelkezik. a követelésről való
lemondás Joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 13. és 14. *-ban
foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét. az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.

6. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

15.

(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül felajánlott 2
millió Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ősszeghatárt el nem érő vagyon elfogadásáról a
polgármester dönt.

(3) A térités nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy



a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részéről
teljesíthetők legyenek és

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne
zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

7. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

16. *
(1) Az önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak

önkormányzatok hilajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok tulajdonában
lévő ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről szóló Kormány rendeletben
szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni.

(2) A Kormány rendelet szerinti nyilvántartás tartalmazza 2. és 3. * szerinti
vagyoncsoportokat.

Záró rendelkezések

17. *
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. *
E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti az önkormányzat vagvonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/l 995.(X1. 15. ) számú rendelet.

Jakabszállás, 2013. Július 7.

düát
polgármester címzetes főjegyző





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (VII. 27.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. ‚ 109. (4) 143. (4)bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. (16) bekezdésében,13. (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében. a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvény 5. * (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1.

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban:Onkormányzat) vagyonára terjed ki, beleértve:
a) az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézményekvagyonát.
b) az Onkormányzat társulásba vitt vagyonát,
c) a vállalkozásba vitt vagyont.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére.

2. Az Önkormányzat vagyona
2.

(1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXCVI. törvényben (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) szabályozottakszerint történik.
(2) Az Onkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(3) Az Önkormányzat korlátozottaii forgalomképes törzsvagyona az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében avagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történőátminősitéséről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

3. *
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. alá.(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrész

tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.



3. Tulajdonjog átruházás

4.

(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt
vagyont.

(2) Az üzleti vagyont és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 10 millió Ft értékbatár
felett csak versenyeztetés útján. az alábbiak szerint az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevö részére lehet értékesíteni Úgy, hogy a
a) a képvise]ő-testület a 15 millió Ft értéldiatár feletti vagyon ériékesítéséről a megyei

lapban,
b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékbatádg a helyben szokásos módon hirdeti meg a

vételi ajánlattétel jogát.
(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe venni,

melyet a képviselő-testület hivatalos értékbecslés alapján állapít meg.
(4) A versenyeztetési eljárást az 1. sz. mellékletben meghatározott versenyeztetési szabályzat

szerint kell lebonyolítani.

5. *

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) A szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa
arra felhatalmazott személy jogosult.

4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása

6. *
(1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására — a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével — közvetlenül a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult
a) 500 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásánakjóváhagyására,
b) 500 ezer Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, a vagyon használatának, illetve a
hasznosítás jogának átengedésére, cseréjére,
c) 100.000 ezer Ft — a számviteli szabályok szerint számított — egyedi értéket meg nem haladó
elavult ingóságok értékesítésére,
d) értékhatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat
ellenérték nélkül szerzi meg településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélú
felhasználásra rendeli ingatlan tulajdonjogát,
e) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján a szerzödések megkötésére,
O a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
g) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződések
megkötésére,
h) a biztosítási szerződések megkötésére,
i) olyan szerződési ajánlatok saját hatáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
j) a szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és indokolt esetben a szerződés
felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére,
k) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi
hozzájárulás megadására,



1) a kisösszegű követelések törlésére,
m) önkormányzati m]ajdonú ingatlanon történő nem önkormányzati bemházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás megadására,
n) önkormányzat által elrendelt, lejárt jelzálogjog, elidegenitési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárulás megadására,
o) elővásárlási jogról való lemondásra ingatlan árverés esetén.

(1) A 3 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.
(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot meghaladó vagyon hasznosítási jog átengedéséről a

megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A képviselő-testület 8 millió Ft értékhatádg a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati,

hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (l)-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés szükséges.
(5) A polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről, ha az (I )-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés nem szükséges.

8.

A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására
vonatkozó bérleti és használati díjakat.

9. *
Az önkormányzati vagyon használati, hasznositási jogának ingyenes átengedése — az
átengedés idötartarnától fUggetlenül — értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

10.
(1) Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:

a) költségvetési szervnek vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak
c) egyháznak.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont
ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás,
b) alapfokú nevelés, oktatás,
c) szociális ellátás,
d) közmüvelődés.
e) egészségügyi alapellátás,
O víz-közmű szolgáltatás,
g) köztemető fenxitartás.
h) közút, közterületek fenmartása,
i) köztisztaság és településtisztaság.

11.
(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az Aht. 70. (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk

kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv
adott időszakra vonatkozó teljesülését,



c) Pénzügyi Ügyrendi bizottság álta] végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során eI]enőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik-e az állag megóvásról, ajó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

5. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

12.

Az önkormányzat követeléseiről — mint az önkormányzati vagyon részéről — való lemondás
jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amennyiben az érintett követelés meghaladja a 100.000 Ft összeghatárt,

b) a polgánnester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett

követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,
bb,) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát

értékhatár nélkül.

13.

(l)A 12.. a)pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását.
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy

egészben nem lehet behajtani, és remény sincs a követelés későbbiekben való
behajtására,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó
költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során — figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat — a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben
nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni. vagy a csődeljárás során —

figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat — csődegyezségi megállapodást
kötöttek,

D bizonyított, hogy a követeléssel érintett szen’et, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A követelésröl való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,

valamint a követelés egy részéréről való lemondást.

14.

Ha az önkormányzat költséavetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésrő] való
lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 13. és 14. *-ban
foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét. az önkormányzat alatt a költségvetési szenTet kell érteni.

6. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

15.

(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül felajánlott 2
millió Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő vagyon elfogadásáról a
polgármester dönt.

(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy



a) az elfogadott vagyormal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részéről
teljesithetők legyenek ás

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne
zavarja az önkormáiyzati feladatok ellátását.

7. Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

16. *
(1) Az önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak

önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben és az önkormányzatok tulajdonában
lévő ingatlanvagyon nyilvántartás ás adatszolgáltatás rendjéről szóló Kormány rendeletben
szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni.

(2) A Kormány rendelet szerinti nyilvántartás tartalmazza 2. és 3. szerinti
vagyonesoportokat.

Záró rendelkezések

17.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. *
E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1995.(XI. 15.) számú rendelet.

Jakabszállás, 2013. július 7.

I ‘%44Sza o. ha y Hegedus Gabome
polgármester címzetes főjegyző





Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (VII. 27.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról

Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyiönkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. ‘ 109. (4) 143. (4)bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11’ @ (16) bekezdésében,13. * (1) bekezdésében, 18. (1) bekezdésében. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében kapott eredeti jogalkotási hatáskörében, a nemzeti vagvonrót szóló 2011. éviCXCVI. törvény 5. (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva akövetkezőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1.

(1) A rendelet hatálya Jakabszállás Község Önkormányzata (továbbiakban:Onkormányzat) vagyonára terjed ki, beleértve:
a) az Onkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, intézményekvagyonát.
b) az Onkormányzat társulásba vitt vagyonát,
c) a vállalkozásba vitt vagyont.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére.

2. Az Önkormányzat vagyona
2.

0) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló 2011. éviCXC VI. törvényben (továbbiakban: nemzeti vagyonról szóló törvény) szabályozottakszerint történik.
(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(3) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az, amit a nemzetivagyonról szóló törvény akként határoz meg.
(4) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében avagyon tulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.
(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy forgalomképes vagyonná történőátminösítéséről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselö-testülete dönt.

3. *
(1) Az Önkormányzat üzleti vagyona mindazon vagyon, amely nem tartozik a 2. alá.(2) Az üzleti vagyonként besorolt önkormányzati vagyontárgy, vagyonrésztulajdonjogának átruházása, megterhelése, hasznosítása, társulásba vitele az erendeletben meghatározottak szerint történik.



3. Tujajdonjog átruházás

4. *
(1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt

vagyont.
(2) Az üzleti vagyont és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont 10 millió Ft édékhatár

felett csak versenyeztetés útján. az alábbiak szerint az összességében legelönyösebb
ajánlatot tevő részére lehet értékesíteni úgy, hogy a
a) a képviselő-testület a 15 millió Ft értékbatár feletti vagyon értékesítéséröl a megyei

lapban,
b) a képviselő-testület 15 millió Ft értékhatárig a helyben szokásos módon hirdeti meg a

vételi ajánlattétel jogát.
(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor a forgalmi értéket kell figyelembe vejmi,

melyet a képviselő-testület hivatalos éitékbecslés alapján állapít meg.
(4) A versenyeztetési eljárást az 1. sz. mellékletben meghatározott versenyeztetési szabályzat

szerint kell lebonyolítani.

5. *

(1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznositására irányuló döntés előkészítése a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) A szerzödés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester vagy az általa
arra felhatalmazott személy jogosult.

4. Az önkormányzati vagyon hasznosítása

6. *
(1) A tulajdonost megillető jogok közül a rendelkezési jog gyakorlására — a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével — közvetlenül a képviselő-testület jogosult.
(2) A képviselő-testület jelen felhatalmazása alapján a polgármester jogosult
a) 500 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásánakjóváhagyására,
b) 500 ezer Ft értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, a vagyon használatának, illetve a
hasznosítás jogának átengedésére, cseréjére,
c) 100.000 ezer Ft — a számviteli szabályok szerint számított — egyedi értéket meg nem haladó
elavult ingóságok értékesítésére,
d) értékbatár nélkül olyan szerződések megkötésére, melyek alapján az önkormányzat
ellenérték nélkül szerzi meg településrendezési tervben közút vagy egyéb közcélú
felhasználásra rendelt ingatlan tulajdonjogát,
e) a képviselő-testület tulajdonosi döntései alapján a szerzödések megkötésére,

a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján a vagyonhasznosítási jogügyletek
megkötésére,
g) a nem intézményi használatban lévő vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződések
megkötésére,
h) a biztosítási szerzödések megkötésére,
i) olyan szerződési ajánlatok saját batáskörű elutasítására, melyek elfogadása jogszabályi
rendelkezéssel vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
j) a szerződésekben foglaltak teljesítésének ellenőrzésére és indokolt esetben a szerződés
felbontására vagy megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtételére,
k) a közszolgáltatók által kezdeményezett munkálatok elvégzéséhez kért tulajdonosi
hozzájárulás megadására,



1) a kisösszegű követelések törlésére.
m) önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő nem önkormányzati beruházáshoz tulajdonosi
hozzájárulás megadására,
n) önkormányzat ájtal elrendelt, lejárt jelzálogjog. elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez
hozzájárulás megadására,
o) ejővásárlási jogról való lemondásra ingatlan árverés esetén.

7- *
(1) A 3 millió Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot versenyeztetéssel lehet átengedni.
(2) A képviselő-testület a 8 millió Ft-ot meghaladó vagyon hasznositási jog átengedéséröl a

megyei lapban való hirdetéssel. a legjobb ajánlattevő javára dönt.
(3) A képviselő-testület 8 millió Ft értékbatádg a helyben szokásos módon hirdeti ki a használati,

hasznositási jogra való ajánlattétel jogát.
(4) A képviselő-testület dönt a használati, hasznositási jog átengedéséről. ha az (l)-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés szükséges.
(5) A polgármester dönt a használati, hasznosítási jog átengedéséről. ha az (l)-(3) bekezdés

alapján versenyeztetés nem szükséges.

8. *
A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására
vonatkozó bérleti és használati díjakat.

9.

Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése — az
átengedés idötartamától Függetlenül — értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

10.

(1) Vagyonkezelő jogot ingyenesen átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:
a) költségvetési szervnek vagy önkormányzati intézménynek,
b) önkormányzati társulásnak
c) egyháznak.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont
ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:
a) az óvodai ellátás,
b) alapfokú nevelés, oktatás,
c) szociális ellátás,
d) közművelődés,
e) egészségügyi alapellátás,
O víz-közmű szolgáltatás.
g) köztemető fenntartás.
h) közút, közterületek fenntartása.
i) köztisztaság és településtisztaság.

11. *
(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az Aht. 70. * (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,
b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásáva], melynek keretében elkészítik az általuk

kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv
adott időszakra vonatkozó teljesülését,



c) Pénzügyi Ugyrendi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét.
b) gondoskodike az állag megóvásról, ajó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

5. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

12.

Az önkormányzat követeléseiről — mint az önkormányzati vagyon részéről — való lemondás
jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában,
amemiyiben az érintett követelés meghaladja a 100.000 Ft összegbatárt,

b) a polgármester gyakorolja
ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett

követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékbatárt,
bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekröl való lemondás jogát

értékhatár nélkül.

13.

(1) A 12.. a)pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha
a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását.
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy

egészben nem lehet behajtani. és remény sincs a követelés későbbiekben való
behajtására,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó
költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során — figyelembe véve az a) és b) pontokban
foglaltakat — a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,

e) a felszámo]ási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben
nagy valószinüséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során —

figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat — csődegyezségi megállapodást
kötöttek,

O bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.
(2) A követelésröl való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást,

valamint a követelés egy részéréről való Lemondást.

14.

Ha az önkormányzat költsérvetési rendelete eltérően nem rendelkezik. a követelésről való
lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 13. és 14. *-bart
foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv
vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.

6. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

15. *
(1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül felajánlott 2

millió Ft piaci értéket elérő vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ősszeghatárt cl nem érő vagyon elfogadásáról a

polgármester dönt.
(3) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy



a) az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzat részérőlteljesíthetők legyenek és
b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, ás nezavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

7. Vagyonnyilvántartás, vagyonlehár
16. *

(1) Az önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyakönkormányzatok tulajdonba adásáról szóló törvényben ás az önkormányzatok tulajdonábanlévő ingatlanvagyon nyilvántartás ás adatszolgáltatás rendjéről szóló Kormány rendeletbenszabályozottak szerint kell nyilvántartani ás leltározni.(2) A Kormány rendelet szerinti nyilvántartás tartalmazza 2. és 3. szerintivagyoncsoportokat.

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18.

E rendelet hatályba lépése napján hatályát veszti az önkormányzatvagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/1995.(XI. 15.) számú rendelet.
vagyonáról ás

Jakabszállás, 2013. július 7.

polgármester
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KIHIRIETÉSI zÁIDÉK
A rendelet 2013. július I 2-től 2013. Július 26-ig kihirdetés alatt állt.

Jakabszállás, 2013. július 26.
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Tisztelt Jakabszállási Önkormányzat!

A Jakaszállás 044/10,044/34 ‚044/35,044/40 hrsz-on szeretnék tanyaközpontot kialakítani,

ezáltal a terület 45%-a beépithetővé válik. Szénatároló, Istálló építés céljára. A terület

művelés alóli kivonása már folyamatban van, de az Építési Hatóság megkeresése után az

engedély kiadásához a következőket kell megvalósítanom.

Az Építési Engedélyt azzal a feltétellel adják meg, fia az építéssel érintett helyrajzi szám

közvetlenül kapcsolódik helyrajzi számos úttaL

A önkormányzati tulajdonú 044/23 hrsz-ú csatorna Dél-Nyugati szakaszánál szeretném

kialakítani a helyrajzi számos utat mivel a csatorna Észak-Nyugat és Dél-Nyugat irányából is

lezárja a területet. A valóságban 2 db 6 méteres áteresz Is van a csatornában, melyet most is

útként használunk. A telekalakítás során a fiam Vancsai Ferenc tulajdonában levő 036/187

hrsz-ú területből kívánunk létrehozni egy 6 méter széles utat mely a 036/194 hrsz-ú

önkormányzati Út folytatása lesz. A mellékelt térképrészleten bejelölöm a megvalósítani

kívánt szakaszt. Az Út csak úgy tud csatlakozni a megvalósítási hely helyrajzi számaihoz, ha a
044/23 hrsz-ú csatorna már meglévő áteresznél elvágásra kerülne.

Kérésem az lenne, hogy az önkormányzat ad-e hozzájárulást, beleegyezést abba, hogy a

telekalakítás során úgy tervezzük maga helyrajzi számokat, hagy a 6 méteres út elvágja a

csatornát és áthalad a 036/M hrsz—ú területig. Amennyiben szükséges az eljárás során ezt az

útszakaszt felajánlom az önkormányzatnak és a továbbiakban a hivatal kezelésébe adom.

-melléklet 1 db térképrészlet

Válaszukat előre is köszönöm

Tisztelettel: Vancsai Ferencné

Jakabszállás,2013.07.11.
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Szabó Mihály Kecskemét, 2013. Július 01.
polgármester részére lkt.szám: . .

Tárgy: A Hirös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. július 01- tál alkalmazott hulladék és

vagyonkezelési díja

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint az már Önök előtt is ismert, az országgyűlés 2013. évi LIV. és 2013. évi CXIV.

törvénye alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók kötelesek a hulladék kezelésének

díját csökkenteni. Megitélésünk szerint az un. rezsidíj csökkentés a Hírös

Hullacfékgazdálkodási Kft. tevékenységének a hulladékkezelési díját igen, a

vagyonkezelésre vonatkozót viszont nem érinti.

Ennek eflenére a cég vezetése úgy döntött, hogy a 2010. év óta alkalmazott dijat

(közszolgáltatási és vagyonkezelési díj) 2013. Július 01- töl a jogszabályoknak megfelelően

a következők szerint módosítja.

2010. július 01.- 2012. április 14. 2013. Július 1-től
között alkalmazott díjak alkalmazható díjak

egységnyi díj (FUI) egységnyi díj (Ftil) változás (%)
Ceglédi Régió 2,10 1,969 -6,2
Kecskeméti Régió 1,32 1,238 - 6,2

Hivatkozva a törvényben előirtakra, Társaságunk a diJcsökkentés végrehajtását

bejelenti az illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságoknak, egyúttal kéri a Tisztelt

Polgármester Urat, hogy a díjcsökkentésről, a helyben szokásos módon tájékoztassák a

szolgáltatást igénybe vevő háztartásokat. 7’) /
bTisztelettel: . .- - ‘Ás

L(w

LfZkú7
Rudics Ákos 7

ügyvezető
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MEGÁLLAPODÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÁTMENETI IDŐRE
TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA TÁRGYÁBAN

amely létrejött egyrészről Jakabszállás Község Önkormányzata (székhely: 6078.
Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. képviseli: Szabó Mihály polgármester) - továbbiakban
Önkormányzat,

másrészről a Saubermacher-Magyarország Kft, (1181 Budapest, Zádor u. 5., Cg.: 01-09-
861608, képviseli Horváth Péter és Dobos Tamás) - továbbiakban 3M Kft. vagy
Közszolgáltató, együtt Felek

között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1. Tudomásul szolgál, hogy a Felek között az Önkormányzat hulladékgazdálkodási
feladatainak hosszú távú, környezetkimélő megoldása érdekében 2007. január 1-én
közszolgáltatási szerződés jött létre, melynek alapján az Önkormányzat megbízta az SM Kft
-t a közigazgatási területére a települési szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása, a
Kecskeméti Regionális Hulladéklerakón történő ártalmatlanítása tárgyban közszolgáltatói
feladatok Jelen megállapodás szerinti ellátásával, A szerződés 2012. december 31-ig
határozott időre szólóan jött létre. Felek a szerződést 2012. december 30-án kelt
megállapodásukkal határozott időre 2013. június 30-ig meghosszabbitották.

2. A Felek rögzitik, hogy az 1. pontban foglalt 2013. Június 30-ig meghosszabbított,
2012. december 30-án kelt megállapodás 2. pontjáta mai nappal hatályon kívül helyezik.

3. A Felek előtt tudomásul szolgál, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba
lépésével a hulladékgazdálkodás rendszere Magyarországon átalakításra került.

4. Annak érdekében, hogy Jakabszállás Község területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás folyamatosan biztosítva legyen, a Felek a közöttük létrejött közszolgáltatási
szerződést — Jakabszállás Község Önkormányzatának kifejezett kérésére, átmeneti időre - a
kötelező közfeladat folyamatos biztositásának érdekében hozzák létre. A Felek ezért a
közöttük 2013. június 30. napjáig hatályban lévő közszolgáltatási szerződést közös
megegyezéssel és határozott időre 2013. szeptember 30-ig a közszolgáltatás folyamatos
biztositása érdekében meghosszabbítják. Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben Jelen
szerződés módosítással kapcsolatban az SM Kft-t bármilyen birság vagy hatósági szankció
éri, úgy azért az Önkormányzat köteles helytállni. Nem tartozik ebbe a körbe az a bírság,
amely a szolgáltatás ellátásának szakszerűtlensége vagy környezetvédelmi szempontok be
nem tartása miatt kerül kiszabásra.

5. Felek akként állapodnak meg, hogy az Önkormányzat annak érdekében, hogy az 3M
Kft. a szolgáltatást a korábbiakban meghatározott színvonalon végezni tudja egyszeri nettó
428.925 Ft összegű megbizási díj jogcimén fizetendő, kizárólag az Önkormányzattal
szemben érvényesithető díjra jogosult. Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy
amennyiben jelen szerződés módosítást követően bármilyen jogszabályi rendelkezés vagy
hatósági határozat az SM Kft. közszolgáltatási tevékenységét érintő többletköltséget vagy a
műszaki tartalomra nézve a korábbiakhoz képest emelt színvonalú kötelezettséget
eredményezne, úgy SM Kft. jogosult az igy keletkezett többletköltségét vagy a műszaki
tartalom változása miatt őt terhelő kiadását az Önkormányzat felé érvényesíteni.



6. Továbbá a Közszolgáltatási szerződés 1 pontjában nevesített Kecskeméti Regionális
Hulladéklerakó által üzemeltetett lerakó mellett az IZSÁK — KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Kft. által Üzemeltetett hulladéklerakót is megjelölik.

Egyebekben a szerződés többí pontja változatlan tartalommal marad.

Jelen szerzödésmódositás négy, egymással Szó szerint megegyező eredeti példányban
készült, melyet szerződést kötő felek elolvasás, áttanulmányozás után helybenhagyólag
aláirtak.

Jakabszállás, 2013. június 19.

Jakabszállás Község Önkormányzata részéről Saubermacher-Magyarország Kft. részéről



V


