Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com

VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

A 2020.02.12-ÉN MEGTARTOTT
SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 12-i soros nyilvános ülésen hozott döntései

Rendeletek:
2/2020.(11.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi

költségvetéséről

3/2020.(11.13.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(11.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok

5/2020.(II.12.) határozat napirendi pontok elfogadásáról
6/2020.(II.12.) határozat a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020 . évi költségvetéséről
7/2020.(II.12.) határozat2020. évi költségvetés kitekintő határozata 2020-2023 évekre
8/2020.(II.12.) határozat beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
9/2020.(II.12.) határozat a polgármester cafetéria-juttatásáról
10/2020.(II.12.) határozat a polgármester sz.abadságának ütemezéséről
11 /2020.(II.12.) határozat a teljesítménykövetelmények megállapításáról
12/2020.(II.12.) határozat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályz.ata 3. függelékének, az
önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint besorolásának elfogadásáról
13/2020.(II.12.) határozat a Verebi Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolójának elfogadása
14/2020.(11.12.) határozat a polgármester felhatalmazásáról
15/2020.(11.12.) határozat önkormányzati bérlakás bérleti díjának emelésről
16/2020 .(Il.12.) határozat a Vereb építési vonatalt érintő településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos
környezeti vizsgálat szükségességéről és partnerségi egyeztetés lezárásáról

Jegyzőkönyv

amely készült Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12. napján megtartott soros nyilvános alakuló ülésén
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Vereb,

Fő

út 10.

Jelen vannak:

Kurcz Mária polgármester
Varjas Tímea alpolgármester
Cséve Szandra Bettina képviselő
Kiss Renáta képviselő
Kovács Bálint képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi
Meghívott vendég nem volt. Lakosság részéről 2 fő jelen.
Jegyzőkönyvvezető: dr.Kiszler Judit aljegyző

irodavezető

Kurcz Mária polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és a soros nyilvános testületi ülést 17 .30 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy
a Képviselő-testület határozatképes 5 fő jelenlétével, majd ismertette a meghirdetett napirendi pontokat.
Kérdezi van-e valakinek egyéb véleménye, hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan. Megállapította,
a döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, a nyilvános ülés
napirendi pontjait elfogadta, Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2020.(II.12.)
Határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2020.02.12-i soros nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Vereb Község Önkormányzata és intézménye, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetése
2. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(11.7.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Vereb Község Önkormányzat költségvetési kitekintő határozata
4. Beszámoló a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
5. A polgármester éves cafetériajuttatásának meghatározása
6. A polgármester 2020.évi szabadságának ütemezése
7. A 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
8. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2015 (11.7.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása
9. A Verebi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
10. A polgármester felhatalmazása az egyházakkal történő kapcsolat felvételére
11 . Döntés önkormányzati bérlakás bérleti díjának emeléséről
12. Javaslat Vereb Község Helyi Építési Szabályzat építési vonalat érintő településrendezési eszköz
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről és partnerségi egyeztetés lezárásáról
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendjei a tárgyalás sorrendjében:
1 . Vereb Község Önkormányzata és intézménye, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetése
2. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Vereb Község Önkormányzat költségvetési kitekintő határozata
4. Beszámoló a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
5. A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása
6. A polgármester 2020.évi szabadságának ütemezése
7. A 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
8. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2015 (11.7.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása
9. A Verebi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
10. A polgármester felhatalmazása az egyházakkal történő kapcsolat felvételére
11. Döntés önkormányzati bérlakás bérleti díjának emeléséről
12. Javaslat Vereb Község Helyi Építési Szabályzat építési vonalat érintő településrendezési eszköz
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről és partnerségi egyeztetés lezárásáról

1. Napirend
Vereb Község Önkormányzata és intézménye, valamint a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetése
(1.számú mellékletben az előterjesztés, a határozat- és a rendelet-tervezet)

Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.
Kiss Renáta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Vereb Község Önkormányzata és intézménye, valamint a Kápolnásnyéki
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Kurcz Mária polgármester:
Az adóbevételek alakulásáról tudni kell, hogy ez nagyon képlékeny. A mostani kis hiány nagyon szerencsés.
A költségvetésről úgy gondolom, hogy tartható.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt Kápolnásnyéki Közös
Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló határozat-tervezettel kapcsolatosan. További
hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a döntéshozatalban 5 fő vesz
részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem
volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020.(11.12.)
Határozata
a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Kápolnásnyéki
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az 1. 2. és 3. mellékletnek megfelelően.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester és Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali

Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(11.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az l .sz. mellékletben.)

2. Napirend
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(11.7.) önkormányzati rendelet módosítása
(2.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.
Kiss Renáta képviselő. a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.7.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Kurcz Mária polgármester:
A szociális rendelet módosítását én javasoltam, a nyugdíjminimum évek óta nem emelkedett, javaslom
elfogadásra.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
3/2015.(II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az 2.sz. mellékletben.)

3. Napirend
Vereb Község Önkormányzat költségvetési kitekintő határozata
(3.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.

Kiss Renáta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Vereb Község Önkormányzat költségvetési kitekintő határozatáról szóló
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kurcz Mária polgármester:
Az Önkormányzati hitelfelvétel feltétele a Kormány engedélye, ehhez feltétlenül szükséges ez a határozat.
Még vehetünk fel hitelt, nyilván olyan mértékig, amit ki lehet gazdálkodni. Ha van egy olyan pályázat, amihez
önerő kell, akkor élni kell a lehetőséggel.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7 /2020.(11.12.)
2020. évi költségvetés

Határozata
határozata 2020-2023 évekre

kitekintő

Vereb Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló mód. 2011. évi
CXCV.tv. 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat 2019. évi
költségvetése tervezéséhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel- Vereb Község Önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat
a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
1. melléklet Vereb Község Önkormányzata 7/2020. (11.12.) számú határozatához

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása
Forintban
Törlesztőrészletek

Megnevezés
2020 év

2021 év

Fejér Megye Pénzügyi Keret kölcsön
törlesztése

3 165 OOO

3 170 OOO

Adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettsé2ek összesen

3 165 OOO

3170 OOO

alakulása
2022 év

2023 év

Adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettségek

Saját bevételek:

Jövedelemadók (termőföld SZJA)
Vagyoni típusú adók (helyi adók)

0

0

0

Tervezett bevételek
2020 év

2021 év

2022 év

2023 év

50 OOO
8 500 OOO

50 OOO
8 500 OOO

50 OOO
8 500 OOO

50 OOO
8 500 OOO

Értékesítési és forgalmi adók (IP A)
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)
Önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel
Kamatbevétel
Működési

bevételek összesen

Felhalmozási bevételek
Saját bevételek összesen
Kötelezettségek aránya %

16 OOO OOO
80 OOO

16 OOO OOO
80 OOO

16 OOO OOO
80 OOO

16 OOO OOO
80 OOO

715 900

715 900

715 900

715 900

500

500

500

500

25 346 400

25 346 400

25 346 400

25 346 400

0

0

0

0

25 346 400

25 346 400

25 346 400

25 346 400

12%

13%

0%

0%

4. Napirend
Beszámoló a Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság döntéseiről
(4.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.
Kiss Renáta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Nyilvántartó Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, mivel minden érintett
határidőre teljesítette kötelezettségét.
Kurcz Mária polgá1mester:
Sok szervezetnél fenn van a weboldalon a vagyonnyilatkozat. Minden képviselő vagyonnyilatkozata
közérdekből nyilvános adat, én a sajátomat felteszem a honlapra, ezt mindenkinek a belátására bízom, bár ezt
törvény is előírja.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fö vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(Il.12.)
Határozata
beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi Vereb Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, mint Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és
Nyilvántartó Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről, a
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről.
A határozat végrehajtásáért felelős :
Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

5. Napirend
A polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása
(S.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.
Kiss Renáta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározásáról szóló
előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
A törvény által előírt minimum összeg van a határozat-tervezetben,
kevesebbet a törvényi szabályozás miatt nem javasolhat.

ettől

csak felfelé térhet el a testület,

Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(11.12.)
Határozata
a polgármester cafetéria-juttatásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurcz Mária polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának
éves, közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000.-Ft/fő/év összegben, a cafetéria keret felhasználására
vonatkozó eljárás rendet Vereb Község Polgármestere cafetéria-juttatásának mértékéről, igénybevételének
részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól szóló szabályzatban
rögzítettek szerint határozza meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

6. Napirend
A polgármester 2020.évi szabadságának ütemezése
(6.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző :
Jogszabály határozza meg ezt is, hogy mennyi szabadság jár, a múlt évről 3 nap maradt, a többit a polgármester
asszonnyal előzetesen egyeztettük.
Kurcz Mária polgármester:
Ajúliusi és az augusztusi időpontok biztosak, a többi majd adódik.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020.(11.12.)
Határozata
a polgármester szabadságának ütemezéséről
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX.
törvény 225/C.§ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kurcz Mária polgármester 2020. évi
szabadságának mértékét és igénybevételének ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.
A polgármestert 2020. évre megillető szabadság mértéke:
- 2019. évi ki nem vett szabadság:
3 munkanap
25 munkanap
- 2020. évi alapszabadság:
- 2020. évi pótszabadság:
14 munkanap
42 munkanap
2020-ben összesen igénybe vehető :
2.

A 2020. évre járó szabadság igénybe vételének ütemezése:
2020. március 16. - március 18.
3 munkanap
2020. július 20. - július 31.
10 munkanap
2020. augusztus 3. - augusztus 10.
6 munkanap
2020. szeptember 14. - szeptember 18. 5 munkanap
10 munkanap
2020. október 26. -november 6.
8 munkanap
2020. december 21 - december 31.
Összesen:
42 munkanap
3.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester részére megállapított szabadságot és
kiadásának ütemezését a szabadság-nyilvántartásra vezesse fel.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

7. Napirend
A 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
(7 .számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Teljesítménykövetelményeket a köztisztviselők felé kell meghatározni, ezen alapul az év végi minősítés,
illetve az alapfizetéstől történő eltérítés. Nálunk eltérítés nem jellemző, mindenki jól végzi a dolgát.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020.(11.12.)
Határozata
a teljesítménykövetelmények megállapításáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározásához, 2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 2020.december 31 .

1. melléklet a 11/2020.(II.12.) számú határozathoz
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal tisztviselőivel szemben támasztott
teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok 2020. évre
L Általános célok
1.) A Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében:

a Hivatal és az államigazgatási szervezetrendszer átalakításával kapcsolatos
feladatokból
adódóan munkakörök átalakítása,
az EU-s és hazai pályázatokból bevonható források folyamatos monitoringozása,
döntéseinek
a Képviselő-testületek (Kápolnásnyék, Nadap, Vereb) és szervei üléseinek,
előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és
jogszerű
működés
biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése,
az
önkormányzati
tevékenység
ellátása
során
a
jogszabályok
betartása,
a
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű
alkalmazása, törekvés az egységes jogértelmezésre
különös figyelmet kell fordítani az ASP rendszerre történt áttérés hatékony és
eredményes
lebonyolítására a gazdálkodási és az adó szakrendszer, valamint további szakrendszerek (iratkezelés,
hagyaték, iparker, stb. tekintetében is,
informatikai alapinfrastruktúra megszilárdítása,
a hivatal által használt szakalkalmazások fejlesztése és bevezetése,
a hivatali munkakörülmények javítását célzó fejlesztések,
2.) A szolgáltató jelleg javítása érdekében:
az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kultúráit ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az
ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfélelégedettség növelése,
az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése
(ügyfélkapu, honlap), internetes állomás, közérdekű adatok, hirdetmények
elektronikus
portálon való üzemeltetése,
az
a fogyatékos, vagy bármely okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése
ügyintézés során,
az elektronikus adóbevallás bevezetése.
II. Ágazati célok
az önkormányzatok 2019 .évi költségvetéséről szóló beszámoló szabályszerű, határidőre történő
elkészítése,
a 2020. ev1 költségvetések határidőre történő előkészítése, a költséghatékonyság
figyelembevételével,
a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása,
az
a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2020 évi adómértékek előírásának realizálása,
hatékony
eszközök
adóhatósági ellenőrző munka erősítése, a követelések beszedéséhez
rendszerszerű alkalmazása, hátralékosokkal szembeni hatékony lépések megtétele,
különös figyelmet kell fordítani a 2018., 2019., 2020. évben elhatározott beruházások
megvalósítására, ezekhez illeszkedő támogatási források felkutatására és a pályázatok beadására,
fenntartásával,
a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek felújításával,
a közterületek és zöldterületek fejlesztése és fenntartása, játszótér és sportpálya felújítási program
folytatása,
a szociális szolgáltatás és támogatás racionalizálása,
az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás,

8. Napirend
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2015 (11.7.) önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítása
(8.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető:
A kormányzati funkciókat a törzskönyvi nyilvántartásban kell rögzíteni, ha bejön egy új funkció, akkor az
SZMSZ függelékét módosítani kell.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020.(11.12.)
Határozata
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata 3. függelékének,
az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok
szerint besorolásának elfogadásáról
1. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vereb Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2015 (II. 7 .)
önkormányzati rendelete 3. függelékének tartalmát az önkormányzat szakmai alaptevékenységei
kormányzati funkciókódok szerint besorolásáról, és azt az előterjesztés szerint elfogadja. Az
önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint felsorolása a határozat
mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat szakmai alaptevékenységei
kormányzati funkciókódok szerint besorolásáról szóló határozatot küldje meg a Magyar
Államkincstárnak, és gondoskodjék az Önkormányzat módosított alapító okirat adatainak törzskönyvi
nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okirat módosításával kapcsolatos
intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel
kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges dokumentumok
aláírására.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtási határideje: azonnal
12/2020 .(II.12.) határozat 1. melléklete
3. Függelék Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (Il.7.) önkormányzati
rendeletéhez
Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókódok szerint kormányzati
funkció kódok
Általános közszolgáltatások:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás
013320
Köztemető- fenntartás és - működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Gazdasági ügyek:
041232
Start- munka program-Téli közfoglalkoztatás
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120
Út, autópálya építése
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Környezetvédelem
052020
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Lakásépítési és kommunális tevékenységek
064010
Közvilágítás
066010
Zöldterület-kezelés
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Egészségügy
072111
072112
072311
074031
Szabadidő,

082042
082044
082091
082092
082093
082094

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

sport kultúra és vallás
Könyvtárak állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Oktatás
091140
091220
092120
096015

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Szociális védelem
104037
104042
106020
107051
107052

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás

9. Napirend
A Verebi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
(9.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Ez a Bizottság Vereb értékeit őrzi, gondozza, ennek a bizottságnak félévente be kell számolnia a Képviselő
testületnek a tevékenységéről. Ez nagyrészt anyagi kérdés, amit tudnak természetesen megtesznek. Az a
beszámoló 2019. II. félévéről szól.

Kiss Renáta képviselő:
A szeptember 21-i családi nap pályázatból valósult meg? Lehet rá esély, hogy újra pályázzunk?
Kurcz Mária polgármester:
Igen, de nem önkormányzati pályázatól. Erre még az egyebek napirendnél visszatétiink, a beszámolót
javaslom elfogadásra.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020.(11.12.)
Határozata
a Verebi Értéktár Bizottság 2019. II. félévi beszámolójának elfogadása
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Verebi Értéktár Bizottság 2019. II. félévi tevékenységéről
szóló beszámolót - megköszönve a Bizottság munkáját - megtárgyalta és azt elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

10. Napirend
A polgármester felhatalmazása az egyházakkal történő kapcsolat felvételére
( 1O.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Tegnap volt presbiteri gyűlés, de a temetőről sajnos egy szó sem esett. A Temető rendben tartása több százezer
forintba kerül, és arra gondoltam, hogy ez is téma lesz. Ha a januárban kiadott anyagban részletezettek
megvalósulnának, akkor lehet, hogy rendelkezésre állna a szükséges forrás, de ezt most nem látom. Nem
tudom, hogy az emberek mennyire lennének hajlandóak fizetni. Nagyon pozitív lenne, ha ez megvalósulna.
Nekünk 900 m2-ünk van. Ha ezt komolyan gondolják, akkor biztosan megkeresnének operatív kérdések
tisztázása miatt, de ezt most nem látjuk előre. Emiatt javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Mindenképpen le kell ülnünk egyeztetni az egyházaknak és az Önkormányzatnak. Valahogy úgy
vagyunk az egyházakkal, hogy ami a miénk, az az övék is, ami az övék, ahhoz meg nekünk semmi közünk.
Nagyon sok a kiadás, nem lehet mindent az Önkormányzatra terhelni.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020.(II.12.)
Határozata
a polgármester felbatalmazásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kurcz Mária polgármestert, hogy a
vízellátásával kapcsolatos tárgyalásokat a Verebi Református Misszió Egyházközség és a Verebi
Katolikus Egyház képviselőjével megkezdje.
A határozat végrehajtásáért felelős : Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
temető

11. Napirend
Döntés önkormányzati bérlakás bérleti díjának emeléséről
( 11.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)

Kurcz Mária polgármester:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, kéri Kiss Renátát, a Pénzügyi Bizottság elnökét
tájékoztassa a testületet a Bizottság döntéséről.
Kiss Renáta képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzati bérlakás bérleti díjának emeléséről szóló előterjesztést
és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2020.(11.12.)
Határozata
önkormányzati bérlakás bérleti díjának emelésről
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vereb Község Önkormányzata
tulajdonában álló, 2477 Vereb Fő út 10/2. szám alatti ingatlan havi bérleti díját 35.000.-Ft-ban állapítja meg
2020. március 1. napjától.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új bérleti szerződés megkötésére.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
15/2020. (II.12.) határozat melléklete

BÉRLETI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről:
Vereb Község Önkormányzata
• Székhely: 2477 Vereb Fő út 10.
• Adószám: 15361590-2-07
• Statisztikai számjel: 15361590-8411-321-07
• Törzskönyvi azonosító: 361592
• Bankszámlaszám: 11736082-15361590
• Képviseli: Kurcz Mária polgármester
• mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről:

Kósa Ferenc
• Lakcím: 2477 Vereb Fő út 10/2.
• Születési hely, idő:.
• Anyja neve:
• Bankszámlaszám:
• mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
• között a mai napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés tárgya
1. Bérbeadó tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban Vereb hrsz. alatt felvett önkormányzati
bérlakás megjelölésű önkormányzati ingatlan, 60 m2 alapterületű lakás, amely természetben 2477
Vereb Fő út 10./2. szám alatt található.
2. Bérbeadó az 1. pontban körülírt ingatlant (a továbbiakban: Bérlemény) jelen megállapodással,
kizárólag lakás céljára bérbeadja Bérlőnek, aki az ingatlant ennek alapján használatba veszi.

A szerződés

időtartama, megszűnése

3. A jelen bérleti szerződés 2020.03.01. napján lép hatályba, és határozatlan
napja 2000.08.20. napja.

időre

szól. A birtokba adás

4. A szerződést Felek bármelyike rendes felmondással, a másik félhez intézett, indokolás nélküli írásos
nyilatkozattal, 30 napos határidővel megszüntetheti. A felmondási idő a nyilatkozat címzett általi
kézhezvételének napját követő hónap első napján kezdődik.
a bérleti díjat, illetve a közüzemi díjakat határidőre nem fizeti meg a bérleti
vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a bérleményt rongálja, vagy nem
rendeltetésszerűen használja, Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre történő
figyelmeztetéssel- a szerződésszerű magatartásra írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 8
napon belül nem tesz eleget, Bérbeadó azonnali hatályú felmondással élhet.

5. Amennyiben

Bérlő

szerződésben

6. A Bérleményt a jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az átvételkori állapotnak
megfelelően és felszereltséggel, tisztasági festést követően kell visszaadni a Bérbeadónak. Az átadásátvételi eljárás legkésőbb a jogviszony megszűnésének napján esedékes.

Bérleti díj, fizetési feltételek
7. A bérleti díjat Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete ... ./2020.(II.12.) határozatával
állapította meg, melyet Felek önmagukra kötelezőnek ismernek el. Ez a szerződéskötés időpontjában
mindösszesen 35.000 Ft/hó, azaz Harmincötezer forint havonta. A bérleti díjat a tárgyhóra
vonatkozóan előre, lekésőbb a tárgyhó l 0. napjáig köteles Bérlő a Bérbeadónak banki átutalással
megfizetni.
8. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat, és az ingatlan fenntartásával járó egyéb költségeket.
Ezek Bérlőt terhelik.
Bérlő

kötelezettségei

9.

Bérlő

10.

Bérlő

az ingatlan kizárólag saját maga és közvetlen családtagjai számára használhatja, azt tovább
albérletbe nem adhatja, harmadik személy részére nem hasznosíthatja.
köteles az ingatlant a jogviszony fennállása alatt rendeltetésszerűen használni, a szokásos és
használatnál rendszeresen felmerülő javítási munkákat saját költségén elvégeztetni.
A Bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, nyílászáróinak és berendezéseinek
karbantartásáról, a Bérlőnek vagy a vele együtt lakó személyeknek magatartása folytán keletkezett
károk megszüntetéséről, illetőleg a kár megtérítéséről, a lakás tisztán tartásáról.
rendeltetésszerű

11.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben csak Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével és saját
költségére végezhet beruházásokat, átalakításokat, korszerűsítést.

12. A jogviszony fennállása alatt köteles a Bérlő az ingatlan állagát minden tekintetben óvni, az értékekre
vigyázni, a vagyonvédelmet maximálisan biztosítani.

13.

Bérlő a lakást és a leltárban feltüntetett lakásberendezéseket a jogviszony megszűnésekor, illetve a
lakás kiürítésekor tisztán (kifestett) és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles
bérbeadónak visszaadni. Bérlő felel a megállapított hiányosságokért és a karbantartási kötelezettségek
elmulasztásából eredő károkért.

Bérbeadó kötelezettségei
14 . Bérbeadó a

rendeltetésszerű

joggyakorlást nem zavarhatja.

15. A lakás, illetve a lakásberendezés felújításával, cseréjével kapcsolatos költség Bérbeadót, illetőleg a
Bérlőt az erre vonatkozó külön megállapodás alapján terheli. Ha a lakásberendezés felújítása, illetőleg
cseréje a bérlő karbantartási kötelezettségének elmulasztása miatt válik szükségessé, a teljes költség
Bérlőt terheli.
16. Bérbeadó az őt terhelő kötelezettségét (pl. életveszélyt okozó hibák elhárítását) haladéktalanul,
illetőleg azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása
során teljesíti.

Egyéb rendelkezések
17. Felek a jelen szerződésben szabályozott jogviszonyból fakadó nézeteltéréseiket megkísérlik peren
kívül rendezni. Amennyiben ez nem jár sikerrel, alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság
illetékességének.
18. Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Mellékletek:
• Mérőóra állások rögzítése
• Leltár

Kelt: Vereb, .......................................................... .

Bérlő

Bérbeadó
Kurcz Mária
polgármester

Előttünk,

Kósa Ferenc

mint tanúk előtt:

Név: ......... „

Név: ... ..................... ........................ .

•......... „ . „ .... „ .... „ ....... . . „

Lakcím: ...... .... ......... .... .... ...... ... .. . ..... .

Lakcím: ... ............. ... ... ... ........... .... .... .

Születési hely, idő: .................................... .

Születési hely,

Anyja neve: ....... „

Anyja neve: ................................... .... ... „

Sz. ig. szám: ... . „

................................. „

............ „

•.... „

....... „

„

„

„. „

idő: .... ........ ....... ................. .

Sz.ig. szám: .......................... .... ........... .

12. Napirend
Javaslat Vereb Község Helyi Építési Szabályzat építési vonalat érintő településrendezési eszköz
módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről és partnerségi egyeztetés lezárásáról
(12.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt határozat-tervezettel
kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja a tervezetet. Kéri, aki a tervezetet az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapította, hogy a
döntéshozatalban 5 fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi tag nincs, a jegyzőnek
jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2020.(11.12.)
Határozata
a Vereb építési vonatait érintő településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat
szükségességéről és partnerségi egyeztetés lezárásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
1. Vereb község helyi építési szabályzatot és Völgy utca északi részét érintő építési vonal törlése jelentős
környezeti hatással nem jár, ezért az önkormányzat környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.l 1.) Korm.
rendelet alapján.
2. Vereb község a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet és a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési helyi
szabályairól szóló 17/2017.(XII.13.) helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően lefolytatta. Vélemény
a megadott határidőn belül és a lakossági fórumon nem érkezett, ezért a partnerségi egyeztetést lezártnak
tekinti.
3. A Képviselő-testület a 314/2012.(Xl.8.) Kormányrendelet 42/A.§ (2) bekezdése alapján a záró szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi.
4. A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról. A
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42/A.§ (2) bekezdése alapján kezdeményezze a záró szakmai
véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél. Az állami főépítész záró szakmai véleménye
ismeretében a településrendezési eszköz tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

13. Egyebek
Kurcz Mária polgármester:
Van egy halottunk, akinek halála kapcsán megkerestek a gyermekei, hogy tudnék -e segíteni. Ha ők most
kapnak kölcsönt, akkor ezzel a keret kimerült. Emellett van még egy 200.000 Ft-os köztemetéses számlánk,
amit sajnos ki kellett fizetni. A hozzátartozónak nincs bejelentett munkahelye, nem fizet térítési díjat a
gyermekei étkezésére sem. Ez néhány ezer forintot jelent. Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatban nem
könnyen, de úgy döntöttem, hogy akinek nagy a hátraléka, nem étkezhet.
Más: Megkeresett néhány fiatal hölgy, ők futópályát szeretnének, ehhez keresünk pályázatot, illetve keresünk
valami megoldást erre. Sajnos minden pénzbe kerül, a sportpályázaton induláshoz ki kell mutatni a
szervezettséget, rendszerességet. Javasoltam, hogy alapítsanak futóklubot.
Varjas Tímea alpolgármester:
Úgy tudom, hogy lesz majd erre pályázat, figyeljünk majd erre, hátha lesz valami forrás.

Kurcz Mária polgármester:
Másik megkeresés, hogy a fiatalok szeretnének biliárdot, darts-ot, kártyaasztalt. Erre azt a válaszoltam, hogy
ezt kaszinónak hívják, nem biztos, hogy ezt az Önkormányzat támogathatja hivatalosan még akkor sem, ha
lenne forrás.
Más: Vízelvezetés probléma kapcsán folyamatosan felmerül, hogy mindenkinek magának kell az árkát
rendben tartani. Erre vonatkozóan van rendeletünk, ezt ki kell kényszeríteni.
Más: Van 1.5 millió forintunk utak rendben tartására. Árajánlatot fogok kémi a Kossuth utcára a KPM-től
kátyúzásra. Erre az utcára az évek során rengeteget költött a település. Egyszer megázik, utána feltelik. Ezt az
utcát minden évben le lehetne tolatni, a munkagép díja közel 100.000 Ft naponta. Tervezem hogy lakossági
fórumot tartok a Kossuth utcával kapcsolatban. Az idősek kötelességüknek érzik hogy rendben tartsák, a
fiatalabbak sajnos nem.
Más: A Végh János szobor javításra szorul, ezt a szobrászművésszel kell megcsináltatnunk, meg fogom őt
keresni, hogy mennyiért vállalja. Ennek július 6-ra meg kell lennie. A szobor 2002-ben lett átadva.
Más: Megkerestem a fogorvost Pázmándon. A körzetében 18.5 órát rendel TB keretben, erről elmondta, hogy
nagyon alulfinanszírozott, nem éri meg, nem kívánja bővíteni. Ha Vereb minden lakosával együtt átkerülne
hozzá, akkor a 180 OOO Ft állami támogatásnak majdnem a felét, 70 OOO Ft-ot be kell fizetnie adóként.
Legtöbben magánrendelésre járnak, ott nyilván hamarabb van időpont, de egyszerűen így működik a rendszer.
Tehát a TB ellátást nem vállalja. Mindenesetre a kapcsolatfelvétel nagyon hasznos volt.
Más: Májusban észt csoport jön 20 fővel a Leader egyesületünkhöz, egy délelőtti programot javaslom, hogy
vállaljunk be helyi termékekkel, helyi értékekkel, helyi ételekkel. Megnézik hogy itt nálunk a helyi gazdák
hogy gazdálkodnak. Már jártak itt törökök, litvánok a leader program keretében.
Más: Ma volt nyílt nap az iskolában, de a tervekkel ellentétben ez egy zártkörű esemény volt. Azt terveztük,
hogy csinálnánk egy népszerűsítő rendezvényt, hogy a kis iskola előnyeit reklámozzuk, de ez a mai napon
nem tudott megvalósulni. Legalább 28 gyerek kellene ahhoz, hogy az óraszámokat optimalizáljuk.
Más: A Vereb Vál út kapcsán most volt egyeztetés, ez egy kiemelt projekt. A tervek készen vannak, 26 milliárd
a költségvetés, 2026.12.31. a határidő . Ez egy kétsávos út lesz, Verebre a Vajda János úton fog bejönni.
Más: Sarkalatos utca a Kossuth utca. A többi kis utcát belügyminisztériumi pályázatokból meg lehet csinálni,
ez 15 milliós forrás lenne. A Kossuth utcára árajánlatot kérek, illetve a Dombi sorra mart aszfaltot kell
szerezm.

Egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a
18 .10 órakor bezárta.

Képviselő-testület

soros nyilvános ülését
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