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VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE

A 2020.03.25-ÉN MEGTARTOTT
SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSRŐL

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. március 25-i soros nyilvános ülésen hozott döntései
Rendeletek:
4/2020.(III.26.) önkormányzati rendelet Vereb Község
21/2005.(XIl.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Helyi

Építési Szabályzatáról szóló

5/2020.(III.26.) önkormányzati rendelet az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjakról

Határozatok:
17/2020.(III.25.) határozat napirendi pontok elfogadásáról
18/2020.(III.25 .) határozat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XIl.13.) önkormányzati
rendelet 3. függelékének elfogadásáról
19/2020.(IIl.25 .) határozat a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása
IV. módosítása elfogadásáról
20/2020.(111.25.) határozat a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási
Megállapodása IV. számú módosításáról
21/2020.(III.25.) határozat a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
XIII. módosítása elfogadásáról
22/2020.(III.25.) határozat az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervéről

Jegyzőkönyv

amely készült Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. március 25. napján megtartott soros nyilvános ülésén

A:z 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
Meghívott vendég nem volt. Lakosság részéről nincs jelenlévő.
Jegyzőkönyvvezető : Németh Ildikó önkorm.referens

Kurcz Mária polgármester:
Köszöntötte a megjelenteket és a soros nyilvános testületi ülést 17.10 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
17/2020.(111.25.)
Határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta a 2020.03.25-i soros nyilvános
testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (XII.30.) önkormányzati rendelet
314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ pontja szerinti állami főépítészi eljárás keretében történő
módosítása
2. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3.függelékének elfogadása
4. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. módosítása elfogadása
5. A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása IV.
számú módosítására
6. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. módosítása
elfogadása
7. Vereb Község Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervének
elfogadása
A határozat végrehajtásáért felelős : Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

A nyilvános ülés napirendjei a tárgyalás sorrendjében:
1. Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2112005. (XII.30.) önkormányzati rendelet
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ pontja szerinti állami főépítészi eljárás keretében történő
módosítása
2. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 13/2018.(XII.13 .) önkormányzati rendelet 3.függelékének elfogadása
4. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. módosítása elfogadása
5. A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása IV.
számú módosítására
6. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. módosítása
elfogadása
7. Vereb Község Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervének
elfogadása

1. Napirend
Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (XIl.30.) önkormányzati rendelet 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ pontja szerinti állami főépítészi eljárás keretében történő módosítása
(1.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Előterjesztés részletesen tartalmaz mindent, de a testülettel is egyeztettünk mindent, sőt a főépítésszel is, tehát
ez is rendben van.
Kérdezi van-e valakinek véleménye, hozzászólása az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel
kapcsolatosan. 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
4/2020.(III.26.) önkormányzati rendelete
Vereb Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005.(XIl.30) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek
(A rendelet az l .sz. mellékletben.)

megfelelően

elfogadta.

2. Napirend
Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
(2.számú mellékletben az előterjesztés és a rendelet-tervezet)
Szabóné Ánosi Ildikó jegyző:
Itt Vereben is felmerült az igény, mint a másik két településünkön (Kápolnásnyéken és Nadapon) is, hogy
mikor névadót, vagy házassági évfordulót szeretne egy család megünnepelni, ehhez szeretné megkérni,
igénybe venni az anyakönyvvezetőt. Ez eddig nem volt szabályozva, erről szólna, ezt részletezné
tulajdonképpen egységes szerkezetben a rendelet.

Kurcz Mária polgármester:
Köszönjük a tájékoztatást.
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
5/2020.(111.26.) önkormányzati rendelete
az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjakról
A Képviselő-testület a rendeletet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
(A rendelet az 2.sz. mellékletben.)

3. Napirend
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3.függelékének elfogadása
(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 Képviselő-testületének a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XII.l 3.) önkormányzati rendelet 3.függelékének
elfogadásáról szóló előterjesztést és azt szóbeli képviselői javaslatra a kultúrházra vonatkozó kiegészítéssel
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kurcz Mária polgármester:
Köszönöm szépen, én is javaslom a bizottság módosításával elfogadni a tervezetet.
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
18/2020.(III.25.)
Határozata
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3.
függelékének elfogadásáról
1. Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függelékének 2. pont 1. alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
1. „2.1. Közösségi Ház nyitva tartása:
Hétfő:
18.00-20.00
Kedd:
18.00-20.00
18.00-20.00
Szerda:
12.00-16.00
Csütörtök:

16.00-20.00
12.00-16.00
zárva"

Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

2. Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vereb Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XII. l 3.)
önkormányzati rendelet 3. függelékének elfogadására vonatkozó javaslatot, és a rendelet 3. függelékét
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
3. függelék a 13/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
Terem és eszközbérlés díjai
Bérelhető

helyiségek, eszközök

Bruttó bérleti díj alkalmanként

Esküvő, eljegyzés céljára a Közösségi Ház
közösségi használatú helyiségei (2 napra)

30.000.-Ft

Közösségi Ház közösségi használatú helyiségei
egyéb rendezvény céljára (1 napra)

15.000.-Ft

Közösségi Ház közösségi használatú helyiségei
táboroztatás céljára

10.000.-Ft

Közösségi Ház előtere egyéb rendezvény céljára
(1 napra)

7.500.-Ft

Közösségi Ház közösségi használatú helyiségei
alkalmi árusítás céljára

5.000.-Ft

Kaució

10.000.-Ft

Konyha

5.000.-Ft

Teríték (pohár, tányér,

evőeszköz)

300.-Ft/fő

Terítő

300.-Ft/db

Takarítás

5.000.-Ft (hányást, fekáliát nem takarítunk)

Pohártörés esetén a pótlás díja

600.-Ft/db

Tányértörés esetén a pótlás díja

1.500.-Ft/db

Evőeszköz

600.-Ft/db

hiánya

Sörpad

2.000.-Ft/garnitúra

Asztal

500.-Ft/db

Szék

200.-Ft/db
A rendezvények megtartásához nem biztosítunk WC papírt, papírkéztörlőt,
tisztítószert, ezek beszerzése a rendezvény szervezőinek kötelezettsége.

4. Napirend
A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása IV. módosítása elfogadása
(4.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Mivel tagja vagyunk a társulásnak ezt minden évben szükséges a lakosságszám, ill. most a polgármesterek
változása miatt elfogadni, minden egyéb pont változatlan.
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
19/2020.(Ill.25.)
Határozata
a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása
IV. módosítása elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
Társulási Megállapodásának IV. számú módosítására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntést hozza:
I.
Vereb Község Önk01mányzat Képviselő-testülete a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási
Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú módosítás:

1. A Megállapodás I/3. pontjában a tagi önkormányzatok 2014. január 1-jei népességadatai hatályukat vesztik,
ugyanezen pontok kiegészülnek a 2019. január l-jei népességadatokkal, továbbá ezen pontokban a
polgármesterek személyében történő változások átvezetést nyernek módosítás jelölése nélkül.
2. A Megállapodás III/1.3.-1.4., V/14.3., V/16.4., V/18.2., VIII/4., VIII/6. és IX/4.5. pontjában az „ellátási"
szerződés szövegezés helyébe „feladatellátási" szövegezés lép.
3. A Megállapodás III/1.3. pontjában az egészségügyi szolgáltató, azaz a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tekintetében pontosítandó, hogy az a I/3 .1. -3 .7. és 3 .9. pontban nevesített
Önkormányzatok társasági részesedésével alapított szervezet.
4. A Megállapodás V/5. pontjában az ülés összehívás indítványozására „legalább két tag"
további szövegezés változatlanul hagyásával.

nevesítendő

a

5. A Megállapodás V/8. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel:
„továbbá a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője."
6. A Megállapodás V/16.5. pontja utolsó mondatrésze kiegészül a „- a zárszámadás keretében -„
szövegezéssel, a 16.4. pont pedig az „Mötv. 41. § (6) bekezdése" szerinti szövegrésszel.
7. A Megállapodás VII/6. pontja gondolatjelben
szerinti időpontban fennálló" szövegezéssel.

lévő

szövegrésze kiegészül az „Mötv. 90. § (2) bekezdése

8. A Megállapodás XIV. pontja kiegészül az alábbi 8. és 9. pontokkal:
„8. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó Képviselő-testület
határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a I/3. pontban meghatározott állandó

népességadatok a Társulási Tanács működése tekintetében már 2020. január ! .-napjától alkalmazást
nyernek.
9. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete .. ./2020. (Ill ... „) számú,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestülete .. ./2020. (III ... „) számú,
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete .. ./2020. (III ..... ) számú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselőtestülete .. ./2020. (III ..... ) számú,
Sukoró Község Önkormányzat Képviselőtestülete .. ./2020. (III .....) számú,
Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete .. ./2020. (III .. ...) számú,
Vereb Község Önkormányzat Képvis~lőtestülete .. ./2020. (III ..... ) számú,
Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete ... ./2020. (III .... ) számú,
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete ... ./2020. (III .... ) számú
határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe."
9. A

Képviselőtestület

a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok változatlanul

kötelező érvényűek.

II.
1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a 1. pontban foglalt IV. sz. módosítással az előterjesztés 1.
számú mellékletében foglaltak szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalja.

2. Képviselőtestület felhatalmazza s felkéri a polgármestert a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás IV.
számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának, s egyidejűleg a jegyzőt a
Megállapodás záradékának aláírására.
A Képviselőtestület továbbá utasítja a jegyzőt, hogy a határozat kivonat megküldésével a döntésről a Velencei
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanács elnökét értesítse.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint

5. Napirend
A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása IV.
számú módosítására
(S.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Itt is ugyanaz a helyzet, a lakosságszám és a polgármesterek személyének változása miatt került sor a
módosításra, ill. még bekerült az idősek nappali ellátása is.
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
20/2020.(111.25.)
Határozata
A HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása IV.
számú módosításáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának IV. számú módosítására vonatkozó javaslatot,
melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.

Az Önkonnányzat Képviselő-testülete a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás
Társulási Megállapodását-továbbiakban: Társulási Megállapodás - az alábbiak szerint módosítja, mely a IV.
számú módosítás:
1. A Társulási Megállapodás preambulumában a 3. pont első bekezdése első mondata kiegészül „-2016. január
!.-napjától kezdődően -„ szövegezéssel, továbbá az alábbi 4. ponttal:

„4. Az Sztv. 86. § (2) bekezdés d) pontja szerint az idősek nappali ellátását köteles azon települési
önkonnányzat biztosítani melynek területén 3.OOO főnél több állandó lakos él.
Az Mötv. 10. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja azon feladat ellátását,
melynek finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges.

Az idősek nappali ellátása kötelező feladatként Velence Város Önkormányzata, Kápolnásnyék
Község Önkonnányzata és Pákozd Nagyközség Önkormányzata által teljesítendő, önként vállalt
feladatként Pázmánd Község Önkormányzata, Nadap Község Önkormányzata és Vereb Község
Önkormányzata kívánja ellátni a Társulás keretében, melyre figyelemmel a társult
Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást ezen feladatellátás tekintetében 2020. július l-jei
kezdő hatállyal módosítaniuk szükséges."

2.

A Társulási Megállapodás 1/2. pontjában a 2014. január l-jei állapot szerinti népességadatok hatályukat
vesztik, helyükbe a 2019. január l-jei állapot szerinti népességadatok lépnek, továbbá egyidejűleg ezen
pontban az önkormányzatok polgármesterei személyében történő változások egyidejűleg átvezetést
nyernek.

3.

A Társulási Megállapodás 1./2. pontjából az érintett tagok székhelye és képviselői személy megjelölései
törlendők, al. pont egyidejűleg kiegészül az alábbi 2/B. - 2/D. pontokkal:
„2/B.A Társulási Megállapodás IIl/8. pontjában foglalt feladat - azaz az idősek nappali ellátása tekintetében feladatellátásra köteles társulási tagok neve:
2/B/1. Velence Város Önkormányzata
2/B/2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2/B/3. Pákozd Nagyközség Önkormányzata
2/C.A Társulási Megállapodás III/8. pontjában foglalt feladat - azaz az idősek nappali ellátása tekintetében feladatellátást önként ellátni vállaló társulási tagok neve:
2/C/1 . Pázmánd Község Önkormányzata
2/C/2. Nadap Község Önkormányzat
2/C/3. Vereb Község Önkormányzat
2/D. A Ill/ 8. szerinti idősek nappali ellátása Társulás keretében megvalósuló feladatellátás nem terjed
ki:
2/D/1. Lovasberény Község Önkormányzata
2/D/2. Sukoró Község Önkormányzata és
2/D/3. Zichyújfalu Község Önkormányzat
közigazgatási területére."

4.

A Társulási Megállapodás 1/10. pontja első mondatrészét követően az utolsó mondatrész 10.1. pont
alatti számozást nyer, s kiegészül az alábbi 10.2. ponttal:
„ 10.2. az idősek nappali ellátása feladatteljesítés a 1/2./B. és 112./C. pontban nevesített Önkormányzatok
közigazgatási területére terjed ki."

5.

A Társulási Megállapodás II. pontja kiegészül az alábbi 2/A. ponttal:
Az Sztv. 65/F. §-ában foglalt nappali ellátás feladatot az
„2/A.
érdekében biztonságosan és költségtakarékosan tudják teljesíteni ."

időskorú

személyek ellátása

6.

A Társulási Megállapodás Il./4. pontja első bekezdésében a I/2/B. és I/2/C. pontra utalás is szükséges,
továbbá a második bekezdése helyébe az alábbi szövegezés lép:
„A teher átvállalás - az idősek nappali ellátása kivételével - állandó lakos lélekszám arányos, melynek
viselése elengedhetetlen feltétele 11/1. és 11/2. pontban foglalt szolgáltatás biztosításának, az idősek
nappali ellátása költségviselése 50%-ban a lakosságarányos, további 50%-ban ellátott arányos módon
kerül megosztásra."

7.

A Társulási Megállapodás III/6. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép, egyidejűleg kiegészül az
III. pont az alábbi 8. és 9. pontokkal:
„6. A III/l. - III/4. pontok szerinti feladatellátást a Társulás a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat keretében, a III/5. pont szerinti étkeztetés feladatot a Társulás általi közvetlen
foglalkoztatás és szolgáltatás vásárlás útján biztosítja."
„8. Az Sztv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt időskorúak nappali ellátása: az időskorúk miatt
szociális- és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai
szükségleteit kielégítésére.
9. A Társulás a IIl/8. pont szerinti feladatot az Mötv. 41. § (6) bekezdésében foglalt szerződés, avagy
az Sztv. 120. § - 121. § szerinti ellátási szerződés útján látja el, mely utóbbi szerződés
megkötésében a többletköltségeket biztosító I/2/B. és I/2/C. pontban nevesített Önkormányzatok
is részt vesznek."

8.

A Társulási Megállapodás V/ 1. pontja első mondata kiegészül az „avagy az általa fenntartott Intézmény
székhelyén" szövegrésszel.

9.

A Társulási Megállapodás V/8. pontja kiegészül a „HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetője" utolsó mondatrésszel.

10.

A Társulási Megállapodás V/16. pontja 16.17. pontjában az „ellátási szerződés" szövegezés is
szerepeltetendő, egyidejűleg kiegészül a következő 16.18. alponttal:
„ 16.18. A Társulás általi közvetlen foglalkoztatás körében a közalkalmazott kinevezéséről,
felmentéséről döntés."

11.

A Társulás V/18. pontja kiegészül az alábbi 18.4. és 18.5. pontokkal:
„18.4. Az Mötv. 41. § (6) bekezdésében foglalt szerződések megkötése."
18.5.

Az Sztv. 120. § - 121. §szerinti ellátási szerződés megkötése azon korláttal, hogy abban a
Társulás mellett a többletköltségeket biztosító I/2/B . és I/2/C. pontban nevesített
Önkormányzatok is megbízóként részt vesznek."

12.

A Társulási Megállapodás VII/6. pontjában az utolsó mondatrész kiegészül a „megszűnést megelőző év
január l-jei állapot szerinti" szövegezéssel.

13.

A Társulási Megállapodás VIII. pontja kiegészül az alábbi l/A. ponttal:
„l/A. Az idősek nappali ellátása tekintetében a 1/2./B. és I/2./C. pontban nevesített társult
Önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges költségek tekintetében - annak 50%-a
lakosságarányos, további 50%-a ellátott arányosan számított - fedezetét szintén az éves
költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet a feladatellátásra vonatkozó ellátási szerződés
esetén közvetlenül a szociális szolgáltató részére teljesítenek, egyéb az Mötv. 41. § (6) bekezdése
szerinti esetekben a Társulás részére utalják át az 1. pontban foglaltakkal azonos módon és
esedékességgel."

14.

A Társulási Megállapodás VIII. pontja kiegészül a következő 7/A. ponttal:
„7/A. Az idősek nappali ellátása feladatellátásra vonatkozó Sztv. 120. § - 121. § szerinti ellátási
szerződés megkötése esetén az állami költségvetési támogatás igénybevételére a szociális
szolgáltató jogosult, s egyben annak elszámolására kötelezett."

15.

16.

A Társulási Megállapodás VIII/10. pontja első bekezdése szövegezésében „az időskorúak nappali
ellátása feladathoz kapcsolódó többletköltség" szerepeltetendő, a második bekezdés szövegezése 10.1.
sorszámozást nyer, egyidejűleg az új szövegezésű 10.2. pont beépül, a további szerkezeti egységes
számozásának értelemszerű módosulásával:
„10.2. Az idősek nappali ellátása feladatellátásban részt vevő tagi Önkormányzatok ezen
feladatellátáshoz kapcsolódó többletköltségeket - a feladatellátás mikéntjétől függően ugyanezen bontásban és határidőben a Társulás/avagy a szociális szolgáltató részére teljesítik."
A Társulási Megállapodás VIII/12.1. pontjában az 1.2. pontra utalás helyébe a 10.1. és 10.2. pont lép, a
VIII./ 13. pont táblázata kiegészül a 13 .5. alponttal, a 13 .4. pont kormányzati funkció megnevezése pedig
„szociális konyhán" szövegrésszel.
1

17.

18.

„13.5.
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Idősek nappali ellátása

A Társulási Megállapodás X. pontja kiegészül az alábbi 5. ponttal:
„5. A Társulás általi közvetlen foglalkoztatás esetén a fenti 1. és 2. pontban foglaltak szerinti kell
eljárni."
A Társulási Megállapodás XI./4.3. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondattal:
„Az idősek nappali ellátása feladatmegvalósítás esetén a működési többletköltségek viselésére
vonatkozó kötelezettségvállalásra szintén a VIII. fejezetben szabályozottak vonatkoznak."

19.

A Társulási Megállapodás XIIl./4. pontja kiegészül a következő utolsó mondattal:
„Az idősek nappali feladatellátása tekintetében a beszámolási kötelezettség a szociális szolgáltatót,
avagy a megbízottat terheli."

20.

A Társulási Megállapodás XVI./3. pontjában a „közös tulajdon megszüntetési"

szerződés

is

nevesítendő.

21.

A Társulási Megállapodás XVII./l. pontja második bekezdésében a Székesfehérvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság nevesítése helyébe az „illetékes Közigazgatási Bíróság" lép.

22.

A Társulási Megállapodás XVII. pontja kiegészül az alábbi 10. és 11. pontokkal:
„10. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítással érintett l/3. pontja a Megállapodást utolsóként
jóváhagyó Képviselőtestület határozata meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései
a Társulási Tanács működéséhez kapcsolódóan 2020. január 1.-napjától már alkalmazást nyernek,
a további módosított rendelkezések 2020. július 1.-napján lépnek hatályba, a I/2/B. és I/2/C.
pontban nevesített Önkormányzatokat a többletköltség fizetési kötelezettség azon időponttól
kezdődően terheli, amikor a feladatellátásra vonatkozó szerződés alapján a szolgáltatói
nyilvántartásba jogerős bejegyzés megtörtént, s az ellátást az időskorú személyek már igénybe
veszik.
11. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítását:
Velence Város Önkormányzata Képviselőtestülete .... ./2020. ( ... . „ .) számú,
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestülete .. .. ./2020. („ .... )számú,
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselőtestülete .. „ ./2020. (... „.) számú,
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete ... ../2020. („ ....)számú,
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselőtestülete .... ./2020. ( ...... )számú,
Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestülete .... ./2020. („„ „) számú,
Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete „ „./2020. (.„ „.) számú,
Vereb Község Önkormányzat Képviselőtestülete „ „./2020. („„ .. ) számú,
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete ... ../2020. („ .... ) számú,
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe."

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok
változatlanul kötelező érvényűek.
II.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak szerinti tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, felhatalmazva és felkérve a polgármestert annak
aláírására, s a jegyzőt a záradék kézjegyével történő ellátására.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint
23.

III.
A Képviselő-testület felkéri a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálati Intézményi Társulás Társulási
Tanács elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére küldje meg kérelmezve a változás bejegyzését.

6. Napirend
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XIII. módosítása
elfogadása
(6.számú mellékletben az előterjesztés és a határozat-tervezet)
Kurcz Mária polgármester:
Az előterjesztés itt is részletesen tartalmazza a szükséges módosításokat, 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 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
21/2020.(111.25.)
Határozata
a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás
XIII. módosítása elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának XIII. számú módosításáról szóló javaslatot, melyben foglaltakkal
egyetértve a következő határozatot hozta:

I.

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. május 9.-napján kelt, s tizenkettő ízben módosított - Társulási Megállapodását
(továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a XIII. számú módosítás:
1.
A Megállapodás I/6.2. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel:
31.690 fö"
„2019. január 1-i adatok szerint:
2.
A Megállapodás I/7.1.-7.9. pontjában a tagi önkormányzatok 2014. január l-jei népességadatai
hatályukat vesztik, ugyanezen pontok kiegészülnek a 2019. január l -jei népességadatokkal, továbbá
ezen pontokban és a 2. számú melléklet Tagjegyzékben a polgármesterek személyében történő változás
átvezetést nyer módosítás jelölése nélkül.
„mindkettőjük"

szó hatályát veszti,

szerződések szövegezés előtt kiegészül

„az Mötv. 41. § (6)

3.

A Megállapodás I/l 0. pontjában az „általa kijelölt" szövegezés és a
utóbbi helyébe „az elnök és az alelnök egyidejű" szövegezés lép.

4.

A Megállapodás I/12.4. pontja a polgári jogi
bekezdése" szerinti szövegrésszel.

5.

A Megállapodás 1111. pontjában az egészségügyi ellátás szövegezés kiegészül „az ügyeleti alapellátást
kivéve" szövegrésszel.

6.

A Megállapodás IV/2.1. pontja szövegezése kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel:
,,mely 2017. január !.--napjától kezdődően azonban már a tagi Önkormányzatok teljes körű
részvételével a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás keretében ellátott feladat."

7.

A Megállapodás V/5.4. pontjában a második bekezdés szövegezése kiegészül „a Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott" szövegrésszel, a harmadik bekezdés második mondata pedig
az „azon esetben" szövegrésszel, s az alábbi utolsó mondatrésszel:
„amennyiben a tagi önkonnányzat polgármestere a helyettesítés rendjéről szóló képviselőtesttileti
döntést tartalmazó határozatot, avagy a Szervezeti és Működési Szabályzatot nem bocsátja
rendelkezésre"

8.

A Megállapodás V/4.4.4. és a V/7 .1. pontjában az alelnök száma „két" főről „egy" főre módosul, a
V/12.1. pont szövegezése múlt időre módosul, a V/12.2. pont utolsó mondatrésze hatályát veszti, a
V/12.8. pont bevezető szövegezése és V/12.9. pontja szintén múlt időre módosul.

9.

A Megállapodás Vl/1.4. pontjából és VIll/16.1.2. pontjából az „általa kijelölt" mondatrész hatályát
veszti, a Vl/1.17. pontja szövegezése kiegészül „avagy Mötv. 41. § (6) bekezdése szerinti szerződés
megkötése" szövegezéssel, s az alábbi 1.17.4. alponttal:
„ ( 17.4. A mindenkori jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint a feladatellátásra
természetes személlyel, jogi személlyel, avagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezettel szerződés megkötése."

10.

A Megállapodás VIII/2.2. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel:
„melynek számítási alapja a 6.1.1. pontban foglaltakkal megegyező"

11.

A Megállapodás VIII/16.1.5. pontjából a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletre és az Ávr.-re utalás
hatályát veszti, helyébe „a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat" szövegezés
lép, a 17. pontban és a 3. számú melléklet címében a szakfeladati rend szövegrésze helyébe kormányzati
funkció szövegezés alkalmazandó.

12.

A Megállapodás XIV/2. pontjából a „fennállása alatt" szövegezés helyébe „tagjai" szó lép, a 3. pont
szövegezése kiegészül az alábbi mondatrésszel, a 3. pont második bekezdésében pedig a
kötelezettségekért szövegezést követően a „2. pont szerinti" szövegrész beépül:
„a VIll/2.1. pontban nevesített még
szerződésben állapodnak meg"

meglévő

ingatlan esetében közös tulajdont

megszüntető

13.

A Megállapodás XV/2. pont utolsó bekezdésében a „Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság" szövegezés helyébe az „illetékességgel rendelkező Közigazgatási Bíróság" lép.

14.

A Megállapodás XV. pontja kiegészül az alábbi 16. ponttal:
„16. A Társulási Megállapodások XI. és XII. számú módosításai a módosítást utolsóként jóváhagyó
képviselőtestület határozatának meghozatala napján léptek hatályba, a XIII. számú módosítás
szintén a módosítást utolsóként jóváhagyó képviselőtestület határozatának napján lép hatályba
azzal, hogy a 1./7. pontot érintő állandó népességadatok a Társulási Tanács működése
tekintetében 2020. január 1.-napjától alkalmazandók."

15.

"

A Megállapodás 3. számú melléklete címében a „szakfeladati rend" helyébe „kormányzati funkció"
megnevezés lép, a szakágazati besorolás címéből a „valamint többcélú kistérségi" szövegezés hatályát
veszti, a táblázat kiegészül a kormányzati funkció száma oszloppal, azon belül a 2., 3., 18., 24., 31. és
32. sorszám alatti szakfeladatok hatályon kívül helyezésével helyükbe az alábbi megnevezések és
kormányzati funkció számok lépnek:
2.
3.
18.
24.
31.
32.

Az önkormányzati-vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
re' szere
végzett
pénzügyi-gazdálkodási,
Más
szerv
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

II.

é8QQQ~

84llé9
8é~lQl

89Q44l
9~Wl9
84ll~é

013350

013360
072111
041231
086090
011130

"

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt XIII. sz. módosítással az előterjesztés
1. számú mellékletében foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Velencei-tó Környéki Többcélú
2.
Kistérségi Társulás XIII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
aláírására.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint

1.

III.
A Képviselőtestület felkéri a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács elnökét,
hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje
meg, kérelmezve a változás bejegyzését.

7. Napirend
Vereb Község Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervének elfogadása
(7.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 2020. évre vonatkozó éves összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Kurcz Mária polgármester:
Nincs olyan beruházási tervünk, mely a közbeszerzési értékhatárt meghaladná, ezért a táblázatunk nullás, de
kötelező erről is határozatot hoznunk, javaslom elfogadásra a tervezetet.
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 j elzése nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2020.(111.25.)
Határozata
az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervéről
Vereb Község Önkonnányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Vereb Község
Önk:onnányzata 2020. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2020. december 31.

22/2020.(III. 25.) határozat melléklete

VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE
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8. Egyebek
Kurcz Mária polgármester:
Szeretném a testületet tájékoztatni, hogy az óvodában a múlt héten megtörtént a teljes fertőtlenítés, az óvodai
dolgozók szerdától szabadságon vannak, bár nem tudom a továbbiakban hogy is lesz. A:z óvodában az ügyeleti
rendszert majd újra indítjuk, ha lesz rá igény.
Más: két főnek szükséges jelenleg szociális étkezést biztosítanunk, ezt kell megoldanunk.
Más: korábban nagyon sok idős volt kint a faluban, most már mindenki komolyabban veszi az előírásokat,
igyekszünk beszélgetni velük, hogy megértsék miért is fontos ez. Minden idős embert szeretnénk megfelelően
ellátni, ha megkeresnek bennünket segítünk. Most nagyon sok embernek mi vagyunk a külvilág, amire
lehetőségünk van úgy gondolom szívesen segítünk. A félelmetes, hogy nagyon sok felesleges rémhír terjed a
faluban, amúgy is sokan félnek, és a tájékozatlanság miatt ez fokozódik. Úgy vettem észre még mindenki
türelmes, várakozik, ha kell itt nálunk is, ha ügyet intéz, vagy a gyógyszertárban is.
Más: mindenki megkapta a polgárvédelmi besorolását, ha kell csak ellátásban lesz szükséges a segítség.
Megjelenik majd egy tájékoztató füzet, melyben minden feladatra kijelölt személy elérhetősége benne lesz, én
úgy gondolom ez fontos, mindenki tudja kihez milyen ügyben lehet fordulni.

Egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a
17 .29 órakor bezárta.

Kmf.

Képviselő-testület

soros nyilvános ülését

