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Kepviselo-testiilet tagjainak
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M E G H I V O

Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

2015. marcius 25-en (szerdan) 9.00 oral kezdettel

tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom.

Az iiles helye: Onkormanyzati hivatal
Vinar, Koztarsasag u. 38.

N a p i r e n d:

I./ Az etkeztetes teritesi dijanak feliilvizsgalata
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

2.1 Az avar es kerti hulladek egetesenek szabalyairol szolo rendelet-tervezet
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

37 Jatszoter beruhazas EMVA tamogatasanak visszavonasarol szolo II. foku dontes
Eloado: Horvath Csaba polgarmester

Vinar, 2015. marcius 23.

Tisztelettel:
Horvath Csaba
polgarmester
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E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testiiiet 2015. marcius 25-i nyilvanos iilesere

Targy: Az etkeztetes teritesi dijanak felulvizsgalata
Eloado: Horvath Csaba polgarmester
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Általános Indokolás 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális alapellátások intézményi térítési 

díját a fenntartó önkormányzat állapítja meg.  

 

A Közös Fenntartású Nemesszalóki Napköziotthonos Óvoda fenntartásáról kötött társulási 

megállapodás 5.1. pontja szerint: 

„5.1. A társulásban lévő önkormányzatok a társulás által ellátott óvodai intézményi étkeztetés 

térítési díjáról szóló rendelet megalkotására Nemesszalók Község Önkormányzatát jelölik ki.”  

 

Fentiekre tekintettel a Marcalgergelyi Óvodában alkalmazandó gyermekétkeztetés térítési 

díját a továbbiakban már nem a Képviselő-testület állapítja meg.  

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás - szociális étkeztetés – intézményi 

térítési díját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(Sztv.) 115. § (1) bekezdése szerint a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az 

intézményi térítési összege nem haladhatja a szolgáltatási önköltséget.  

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.   

A személyi térítési díj szociális étkeztetés esetén nem haladhatja meg az igénybe vevő havi 

jövedelmének 30 %-át (Sztv. 116. § (3) bek.) 

 

Az Önkormányzat a szociális étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja.  

A vállalkozó a felülvizsgálat időszakában adagonként változatlanul bruttó 560,-Ft-ért 

biztosítja az ebédet, amely a szolgáltatási önköltség összege.  

 

A térítési díj felülvizsgálata során – jövedelem differenciálás nélkül - változatlanul 340,-

Ft/adag összegben javasolom az intézményi térítési díj megállapítását.  

 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 

 

A térítési díj összegét állapítja meg az Szt. 115. § (1) bekezdésének megfelelően.  

 

2. §-hoz  

 

A rendelet hatályba lépését határozza meg és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

rendelkezik. 

 



Elozetes hatasvizsgalat

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 17. §-a szerint a jogszabaly elokeszitqje
elozetes hatasvizsgalat elvegzesevel felmeri a szabalyozas varhato kovetkezmenyeit. A
hatasvizsgalat soran vizsgalni kell
- a tervezet jogszabaly tarsadalmi, gazdasagi, koltsegvetesi hatasait,
- kornyezeti, egeszsegi kovetkezmenyeit,
- adminisztrativ terheket befolyasolo hatasait,
- a jogszabaly megalkotasanak sziiksegesseget, a jogalkotas elmaradasanak varhato
kovetkezmenyeit,
- a jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi felteteleket.

Az eldzetes hatasvizsgalat megallapitasai a rendelet-tervezet eseteben a kovetkezok:

Tarsadalmi. gazdasagi. koltsegvetesi hatasai:
A rendelet-modositas kovetkezteben a szolgaltatast igenybe vevok terhei az eddigi dijhoz
kepest nem valtoznak. A modositas az onkormanyzat kSltsegveteset nem erinti.

Kornvezeti, egeszsegugyi kovetkezmenyek:
A szabalyozasnak kornyezeti es egeszsegugyi hatasa nines.

Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasai:
A szabalyozasnak adminisztrativ terheket befolyasolo hatasa nines.

A jogszabalv megalkotasanak szuksegessege, a iogalkotas elmaradasanak varhato
kovetkezmenyei:
A rendelet megalkotasa jogszabaly rendelkezese miatt szukseges.

A jogszabalv alkalmazasahoz szukseges szemelyi, szervezeti, targvi es penzugvi feltetelek:
Fenti feltetelek rendelkezesre allnak.

Vinar, 2015. marcius 23.

Horvath Csaba sk.
polgarmester



1 

 

 

Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2015.(….)  önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátás térítési díjáról 

 

 

Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

 

1. § A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 340 Ft/fő/nap.  

 

 

2. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Vinár Község Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés és a szociális 

ellátás térítési díjáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Horváth Csaba sk.                                                      dr. Szabadics Zsuzsanna sk.  

              polgármester                                                                        jegyző 

 

                                                        
       

 

 



Vinar Kozseg Onkormanyzata
9534 Vinar
Koztarsasag u. 38.

Targy: Szocialis ebed teritesi dij kalkulacio

Az elelmezesi norma es hozza kapcsolodoan a teritesi dij etkezesi
jogcimenkent, reszetkezesi bontasban elelmezesi napra osszegezve

Jelenlegi teritesi dij
Egy adagra

juto
nyersanyag

koltsege

Egy adagra
juto rezsi
koltsege

Ossz.
netto

27%-os
AFA-s ar

Ebed 236 205 441 560

Vinar, 2015. 03.17.

"NA-SZE" Kft.
Nemesszalok



Vinar Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek
4/2015.(IIL26.) onkormanyzati rendelete

a szocialis ellatas teritesi dijarol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2015. marcius 25-i iilesen.
Kihirdetve: 2015. marcius 26-an

dr. Szabadics'Zsuzsjanna
jegyzo



Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
4/2015.(IIL26.) onkormanyzati rendelete

a szocialis ellatas teritesi dijarol

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a szocialis igazgatasrol es szocialis
ellatasokrol szolo 1993. evi III. torveny 92. § (1) bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan,
a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1)
bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § A szocialis etkeztetes intezmenyi teritesi dija: 340 Ft/fo/nap.

2. § (1) Ez a rendelet 2015. aprilis 1-jen lep hatalyba.
(2) Hatalyat veszti Vinar Kozseg Kepviselo-testiiletenek a gyermeketkeztetes es a szocialis
ellatas teritesi dijarol szolo 5/2013.(IV.15.) onkormanyzati rendelete.

Horvath Csaba dr. Szabadictf Zsuisanna
i ' -polgarmester jegyzo



r Kozseg
*i ~

9535 Vinar, Koztai'sasag u. 3
«: 89 342-230

E L O T E R J E S Z T E S

a Kepviselo-testiilet 2015. marcius 25-i nyilvanos ulesere

Targy: Az avar es kerti hulladek egetesenek szabalyairol szolo rendeiet-tervezet
Eloado: Horvath Csaba polgarmester



I n d o k o l á s:  

 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 2015. március 5-

én lépett hatályba, amely változást hozott a tűzvédelem szabályrendszerében.  

 

Az egyik változás, hogy a módosult OTSZ szerint a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel kapcsolatban és a belterületen végzett szabadtéri égetés szabályozása.   

 

Az ingatlant éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényektől 

mentesen kell tartani, valamint az égetést az adott rendeletben foglalt szabályok szerint lehet 

végezni.  

 

Külterületen végzett égetéshez előzetesen a tűzvédelmi hatóság (területileg illetékes 

katasztrófavédelmi kirendeltség) engedélyét kell beszerezni.  

 

Belterületre vonatkozóan a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi L. 

törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad és a települési önkormányzat 

hatáskörébe utalja, hogy az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat 

rendeletben állapítsa meg.   

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tilos. Ez alól abban az esetben 

van kivétel, ha az önkormányzat rendeletében szabályozza az égetés feltételeit.  

A kerti hulladék égetése a környezetre nagyon megterhelő, ezért törekedni kell arra, hogy 

elsősorban komposztálással kerüljön hasznosításra.   

A szabályozott keretek közötti égetés lehetővé tételét biztosítja a rendelet megalkotása.  

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján  

 Vinár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló  

.. /2015.( …. ) önkormányzati rendeletéhez 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi-

gazdasági hatása nincs. 

 

Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtása csökkenti az 

avarégetéssel járó környezetterhelést, légszennyezést. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs. 

 

Egyéb hatása: Nincs. 



A rendelet megalkotasanak szuksegessege: Az onkormanyzati rendelet lehetove teszi
szabalyozott keretek kozott - az elsodlegesen komposztalas mellett - a kerti hulladek es avar
elegeteset.

A rendelet megalkotasa elmaradasa eseten varhato kovetkezmenyek: Az egeszsegtelen es
biizos avaregetes kellemetlen es kornyezetterhelo hatassal jar.

A rendelet alkalmazasahoz sziikseges feltetelek:

- szemelyi: nem igenyel tovabbi szemelyi felteteleket
- szervezeti: a jelenlegi szervezeti strukturaban a feltetelek biztositottak.
- targyi: nem igenyel tovabbi targyi eroforrasokat
- penziigyi: nem igenyel tovabbi penziigyi eroforrasokat

Nemesszalok, 2015. marcius 19.
/—-V__/

dr. Szabadics ZsuBsanna
jegyzo

Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
.../2015.( ) onkormanyzati rendelete

az avar es kerti hulladek egetesenek szabalyairol

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a kornyezet vedelmenek altalanos
szabalyairol szolo 1995. evi LIII. torveny 5. §-aban, 46. § (1) bekezdes c) pontjaban, 48. § (4)
bekezdes b) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag Alaptorvenyenek 32. cikk
(1) bekezdes a) pontjaban es a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi
CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 11. pontjaban meghatarozott feiadatkoreben eljarva a
kSvetkezoket rendeli el:

1. Ertelmezo rendelkezes

1. § E rendelet alkalmazasaban:
a) avar es kerti hulladek: az ingatlanon annak tisztantartasa, apolasa, gondozasa vagy
egyeb kerteszeti munkalatok vegzese soran keletkezett fu, lehullott falomb,
gyokermaradvany, szar, level, nyesedek es egyeb novenymaradvany,

2. Avar es kerti hulladek egetesere vonatkozo szabalyok

2. § (1) Avar es kerti hulladek megsemmisitese elsosorban komposztalassal tortenhet.

(2) A kozseg belteruleten kerti hulladekot egetessel megsemmisiteni, indokolt esetben,
legszaraz allapotban, megfelelo legkori viszonyok eseten, nyilt teren, a kozlekedes
biztonsagat nem veszelyeztetve, marcius 1-e es aprilis 30-a kozott, valamint szeptember



1-je és november 30-a között, - ünnepnapok kivételével - hétfőtől szombatig 10.00 órától 

18.00 óráig lehet. 

 

(3) Égetéssel történő megsemmisítés az érvényes tűzvédelmi előírások betartásával 

történhet. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles 

gondoskodni. 

 

(4) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell 

annak lelocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről. 

 

3. § Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
 

 

1. Jogkövetkezmények 

 

4. § (1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, 

közigazgatási bírsággal sújtható. 

 

(2) Az (1) bekezdésben maghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos 

jogszabályok, jelenleg a közigazgatási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjának szabályai 

vonatkoznak. 

 

2. Záró rendelkezés 

 

3. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. 

 

  Horváth Csaba sk.    dr. Szabadics Zsuzsanna sk. 

  polgármester                jegyző 



Vinar Onkormanyzata Kepviselo-testiiletnek
5/2015.(III.26.) onkormanyzati rendelete

az avar es kerti hulladek egetesenek szabalyairol

Elfogadva: A Kepviselo-testiilet 2015. marcius 25-i iilesen.
Kihirdetve: 2015. marcius 26-an

-- \/
dr. Szabadics Zsifazsanria

-jegyzo



Vinar Kozseg Onkormanyzata Kepviseld-testiiletenek
5/2015.(III.26.) 6'nkormanyzati rendelete

az avar es kerti hulladek egetesenek szabalyairol

Vinar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete a kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol
szolo 1995. evi Mil. torveny 5. §-aban, 46. § (1) bekezdes c) pontjaban, 48. § (4) bekezdes b)
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag Alaptorvenyenek 32. cikk (1) bekezdes a)
pontjaban es a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1)
bekezdes 11. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. Ertelmezo rendelkezes

1. § E rendelet alkalmazasaban:
a) avar es kerti hulladek; az ingatlanon annak tisztantartasa, apolasa, gondozasa vagy egyeb
kerteszeti munkalatok vegzese soran keletkezett fii, lehullott falomb, gyokermaradvany, szar,
level, nyesedek es egyeb novenymaradvany,

2. Avar es kerti hulladek egetesere vonatkozo szabalyok

2. § (1) Avar es kerti hulladek megsemmisitese elsosorban komposztalassal tortenhet.

(2) A kozseg belteruleten kerti hulladekot egetessel megsemmisiteni, indokolt esetben, legszaraz
allapotban, megfelelo legkori viszonyok eseten, nyilt teren, a kozlekedes biztonsagat nem
veszelyeztetve, marcius 1-e es aprilis 30-a kozott, valamint szeptember 1-je es november 30-a
kozott, - unnepnapok kivetelevel - hetfotol szombatig 10.00 oratol 18.00 oraig lehet.

(3) Egetessel torteno megsemmisites az ervenyes tiizvedelmi eloirasok betartasaval tortenhet. A
tiiz orzeserol es veszely eseten annak eloltasarol a tiiz gyujtqja koteles gondoskodni.

(4) Az egetes vegen meg kell gyozodni arrol, hogy a tiiz elhamvadt es gondoskodni kell annak
lelocsolasarol, vagy vekony foldreteggel torteno lefedeserol.

3. § Az elrendelt altalanos tuzgyujtasi tilalom alol a rendelet nem ad felmentest

3. Jogkovetkezmenyek

4. § (1) Aki az avar es kerti hulladek egetesere vonatkozo eloirasokat nem tartja be, kozigazgatasi
birsaggal sujthato.

(2) Az (1) bekezdesben maghatarozott birsag 6'sszegere a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
jelenleg a kozigazgatasi birsag mertekerol, valamint kiszabasanak es megallapitasanak modjarol a
kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny
94. § (1) bekezdes a) pontjanak szabalyai vonatkoznak.

r
4. Zaro rendelkezes

5. aprilis 1. napjan lep hatalyba.

fi~~^/
Horvath Csaba dr. Szabadics Zsuzsanna

i 'polgarmester j



DR, VANDORCSABA

Ugyvedi megbizas es tenyallas-felveteli iv

1. A megbizo neve es cime: Horvath Csaba, mint Vinar Kozseg Onkormanyzata (9535 Vinar,
Koztarsasag u. 38.) polgarmestere

2. Targy: Kozigazgatasi hatarozat megtamadasa iranti per

3. Ellenerdeku fel neve: Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal

4. A tenyallas lenyege:

Az onkormanyzat 2009. december 15. napjan tamogatas iranti kerelmet nyujtott be 2072456091
iratazonosito szamon a Mezogazdasagi es Videkfejlesztesi Hivatal Videkfejlesztesi Tamogatasok
Igazgatosagahoz az Europai Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapbol a falumegujitasra es -
fejlesztesre igenybe veheto tamogatasok reszletes felteteleirol szolo 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
alapjan falumegujitas es -fejlesztes jogcimre.

A kerelem eredmenyekeppen 1356488391 iratazonosito szamon tamogato hatarozat sziiietett,
amelyben 5.477.843.- Ft vissza nem teritendo tamogatast itelt meg a Tisztalt Hivatal, jatszoter
szabvanyositasra.

A tamogatasi dontesnek es a vonatkozo jogszabalyi elofrasoknak megfeleloen a jatszoter modernizacio
es fejlesztes megtortent, amelyet a Hivatal helyszmi ellenorzes soran szemrevetelezett, ellenorzott es a
1427896975 iktatoszamu, valamint a 1526135928 iktatoszamu kifizetesi kerelmet jovahagyo
dontesben elismert.

A T. Hivatal negy es fel evvel a tamogato dontest kovetoen, 2014. augusztus 13. kezhez vett
1675674240 iratazonosito szamu (iktatoszam: 208/1911/1/30/2010) hatarozatot kozolt, amelyben az
intezkedesben valo jogosulatlan reszvetelt allapit meg, es rendelkezik a tamogatasi hatarozat
visszavonasarol es a tamogatasi kerelem elutasitasarol, egy lefolytatott OLAF vizsgalatban
hivatkozva.

A hatarozatot az Onkormanyzat megfellebbezte, de az elsofoku hatarozatot a Miniszterelnokseg Jogi
Ugyekert Felelos Helyettes Allamtitkara hatarozataval helybenhagyta. Jelen ugyben ezen
kozigazgatasi hatarozat birosag elotti megtamadasa a megbizas targya.

5. A megbizas: az okiratok elkeszitese, birosag elotti kepviselet.

6. A megbizasi dij merteke, megfizetesenek niodja: A szolgaltatasert Megbizott 50.000 Ft, azaz
otvenezer forint egyosszegu megbizasi dijra jogosult, melyet Megbizo a szamla kezhezvetelet koveto 5
munkanapon beliil atutalassal megfizetni koteles. Amennyiben a per eredmenyekeppen az
onkormanyzatnak megszunik a fizetesi kotelezettsege, akkor eljaro iigyved tovabbi sikerdijra jogosult.
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DR, VANDORCSABA

A sikerdij merteke szemelyes megbeszeles alapjan a pertarsasagban resztvevo onkormanyzatok
kotelezettsege osszegenek, harom szazalekanak, kilenced resze.

Vinar, 2015. marcius ...

Horvath Csaba dr. Vandor Csaba
polgarmester tigyved
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