Előterjesztés iktató száma: 3/ 1604-5 /2021.
Előterjesztést készítette/jóváhagyta:
Előterjesztő:

Geréb Tünde jegyző
Krix Lajos polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Tinnye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. szeptember 29. napján tartandó képviselő-testületi
ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Napirendi pontok:

Előterjesztő

Döntés típus:

1.

Polgármesteri beszámoló – az előző ülés óta eltelt
időszakról

polgármester

egyszerű többség

2.

Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

polgármester

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

3.
4.

Költségvetési beszámoló 2021. július 31.
fordulónappal
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítása

5.

Tejházhasznosítás

polgármester

egyszerű többség

6.

A közök és utcák elnevezéséről, valamint utcák
megszüntetéséről

polgármester

egyszerű többség

7.

Civil szervezetek támogatása – pályázati döntés

polgármester

egyszerű többség

8.

Önálló képviselői indítvány: „Tinnye Község
Önkormányzat gazdasági programjának, fejlesztési
tervének megalkotására”

Ladányi
Péter

egyszerű többség

9.

Szociális célú tűzifa rendelet módosítás

polgármester

egyszerű többség

jegyző

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

Ladányi
Péter

egyszerű többség

polgármester

egyszerű többség

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi
szabályozásáról szóló rendelet tervezet
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozás
Önerő bevonásával megvalósuló útépítés
szabályozásáról szóló rendelet tervezet, társadalmi
egyeztetésre bocsátásáról
Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója
Tinnye Község Önkormányzatának a közbiztonság
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatok
beszámolója.
Önálló képviselői indítvány: ”A Tinnyén átmenő
tranzitforgalom csökkentésével kapcsolatos
álláfoglalásáról”
Önkormányzati külterületi – közlekedési célú
használat nélküli – földút bérbeadása

polgármester

Egyebek
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HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a) az ülés napirendi pontjait a meghívóban szereplő sorrendben és
tartalommal elfogadja.
b) az ülés napirendi pontjait a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Krix Lajos polgármester
_________________________________________________________________________
1. napirendi pont:
Tárgy: A polgármester beszámolója az előző ülés óta eltelt időszakról
Polgármesteri beszámoló
1. MFP-OJKJF/2021-Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése: 2021.07.09én kapott értesítések szerint: Tartaléklistára került a beadott pályázat.
2. MFP-ÖTIK/2021/2-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok: 2021.07.16-án kapott
értesítések szerint: Elnyertük a benyújtott pályázatot. 2021. július 28-án ajánlattételi
felhívást küldtünk ki gazdasági szereplők részére.
3. MFP-KOEB/2021-Kommunális eszköz beszerzése: 2021.08.10-én kapott értesítések
szerint: Tartaléklistára került a beadott pályázat.
4. MFP-BJA/2021-Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása: 2021.09.07-én
kapott értesítések szerint: Elnyertük a benyújtott pályázatot.
5. MFP-FAE/2021-Felelős állattartás elősegítése: 2021.09.07-én kapott értesítések
szerint: Elnyertük a benyújtott pályázatot. Az előzetes igényfelmérésben részt vevőket
felkértük a pályázatban leírtak szerinti lebonyolításra.
6. Ebr42 520 359-2021-Önkormányzati fejlesztések /gyalogos közök felújítása/:
2021.07.06-án kapott értesítések szerint: Elnyertük a benyújtott pályázatot. 2021.07.21én ajánlattételi felhívást küldtünk ki gazdasági szereplők részére.
7. Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása /aug.20.-21.-i rendezvényünk
1.000.000 Ft-ig /: Benyújtva
8. Ebr 42 422 685 / 2019 – 2021.08.24-én sikeresen elszámolva az orvosi rendelő pályázat.
9. MFP-OUF/2019 -2021.08.12-én sikeresen elszámolva az óvoda udvar pályázat.
10. Kiadott településképi emlékeztetők száma: 3 db, egyeztetések száma: 12 db.
11. Kiadott közművesítés hozzájárulás: 2 db, tulajdonosi hozzájárulások: 9 db, egyeztetések
19 db.
12. Július 09.-én részt vettem Perbálon a MFP területi konzultáción Gyopáros Alpár és
Menczer Tamás államtitkárokkal és térségi 5000 fő alatti települések polgármestereivel.
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13. Július 13.-án KIK Érdi tankerület igazgatóval folytattam tárgyalást az együttműködés
és kibontakozás jegyében.
14. Megkezdtük a kiválasztott kivitelezővel /Ódor Zoltán EV./ az István király u. és a
Bajcsy Zs. utca közötti összekötő utca szakasz kialakítását.
15. Megrendezésre és lebonyolításra került a 2021.aug. 20.-21.-i Szt. István napi
rendezvényünk. Köszönet illeti a szervező és lebonyolító képviselő társakat, valamint
azokat a Tinnyei lakosokat, kik önzetlen munkájukat adták mindenhez.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata
a polgármester előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámoló elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
polgármester beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
__________________________________________________________________________
2. napirendi pont:
Tárgy: A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló

Határozat száma, tartalma

1.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének
33/2021. (III. 31.) polgármesteri határozata
Pályázati önerő biztosításáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésének felhatalmazása alapján a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. pontban meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi
döntést hozza:
1. Pályázni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásán belül az
alábbi belterületi járdák felújítására:
- Tinnye, Ivókút köz (253, 314 hrsz),
- Tinnye, Posta köz (398 hrsz),
- Tinnye, Piros köz (469 hrsz).
2. A pályázat az ebr42 rendszerben az 520359 igénylés azonosító számot kapta.
3. A pályázat pozitív elbírálása esetén a felújítási munkálatok teljes költségének 15 %-ban
meghatározott 1.973.113,- Ft (azaz, egymilliókilencszázhetvenháromezer-egyszáztizenhárom
forint) önerőt az önkormányzat a 2021. évi költségvetése terhére biztosítja.
4. Jelen határozat hatályon kívül helyezi a pályázati önerő biztosításáról szóló 31/2021. (III. 10.)
számú határozatot.
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Határidő,
Megjegyzés
felelős

jegyző
azonnal

Megvalósult
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének
40/2021. (IV. 22.) polgármesteri határozata
követelés megvásárlásával kapcsolatban

2.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésének alapján úgy dönt, hogy a pilisjászfalusi adósságrendezési eljárás lezárásának
akadályát képező Budapesti Elektromos Művek Zrt. felé fennálló, ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft. által kibocsátott számlák alapján fennálló 188.211,- Ft, azaz
egyszáznyolcvannyolcezer-kettőszáztizenegy forint tartozást – a számlák kiegyenlítésével –
Pilisjászfalu község, adós helyett és nevében a Ptk. (2013. évi V. tv.) 6:57. § alapján megfizeti.
Pilisjászfalu Község Önkormányzata helyett történő teljesítéshez annak külön hozzájárulása a
Ptk. 6:57. § (1). bek. alapján nem szükséges, tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó
adósságrendezési eljárás lezárását és az egyezség létrejöttét képező akadály elhárításához Tinnye
községnek, mint Pilisjászfaluval közös önkormányzati hivatalt működtető önkormányzatnak –
mely közös hivatal Pilisjászfalu legnagyobb hitelezője – lényeges jogi érdeke fűződik. Tinnye
Község Önkormányzata a teljesített követelés értékéig hitelezőként jelenik meg a Pilisjászfalu
Község Önkormányzata adósságrendezésében, vállalva azt, hogy az „A” hitelezői csoport
tagjává válva 14 (tizennégy) részletben kapja vissza az átvállalt követelés összegét.

jegyző
azonnal

Megvalósult

jegyző
azonnal

Megvalósult

jegyző
azonnal

Megvalósult

polgármester
azonnal

Megvalósult

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének
49/2021. (V. 25.) polgármesteri határozata
2021. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtásáról

3.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község
Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú
kormányrendelet 1. §-a következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati
feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt arról, hogy
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1 jogcíme szerinti „lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására” vonatkozó pályázatot, az a) pontban meghatározott pályázati
célra, szennyvízszolgáltatás tekintetében, 5.857.490,- Ft összegben, azaz
ötmilliónyolcszázötvenhétezer-négyszázkilencven forint összegben benyújtja.
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Tinnye Község Önkormányzat Polgármesterének
56/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozata
2021. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtásáról

4.

5.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatáskörében eljáró Tinnye Község
Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú
kormányrendelet 1. §-a következtében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati
feladatkörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §. (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva dönt arról, hogy
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1 jogcíme szerinti „lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására” vonatkozó pályázatot, az a) pontban meghatározott pályázati
célra, szennyvízszolgáltatás tekintetében, 5.854.800, - Ft összegben, azaz
ötmilliónyolcszázötvennégyezer-nyolcszáz forint összegben benyújtja.
Jelen határozat hatályon kívül helyezi a 2021. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének benyújtásáról szóló 49/2021. (V. 25.) számú határozatot.
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2021. (VI. 30.) számú önkormányzati határozata a pályáztatás elindítása a civil szervezetek
támogatásához
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályáztatást indít a civil
szervezetek támogatásáról
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Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2021. (VIII. 27.) számú határozata a szociális tűzifa vásárlás támogatását biztosító pályázat
benyújtásáról

6.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Belügyminisztérium által kiírt, a
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet
I.2.2.1. pont szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatás pályázatának benyújtásával kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

jegyző
2020.
augusztus 31.

Megvalósult

1. Az igényelni kívánt 40 m3 tűzifához szükséges 50.800,- Ft önrészt költségvetése terhére
biztosítja.
2. A támogatásból vásárolt szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata
a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
lejárt idejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester

___________________________________________________________________________
3. napirendi pont:
Tárgy: Költségvetési beszámoló 2021. július 31. fordulónappal
Az előterjesztés készítésekor a 2021. július 31-ei fordulónappal készült időszaki jelentés adatai
álltak rendelkezésre.
Ennek okán ezen fordulónappal számol be az előterjesztés az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének alakulásáról.
Az állami támogatások teljesítésének mértéke 59,34%, ez az időarányos teljesítésnek megfelel.
Itt az eredeti előirányzatot növelte a HIPA kompenzációra kapott 6,9 M Ft, melynek fele június
hónap folyamán megérkezett a bankszámlánkra, a következő részlet októberben fog.
További 423 ezer Ft-os emelkedés volt a kötött felhasználású támogatásoknál is. Mindkét
összeggel jelenleg a tartalékokat növeltük.
A működési célú átvett pénzeszközök soron kerültek tervezésre a közfoglalkoztatottak után
járó, illetve a védőnő után járó finanszírozás. Ha van nyári diákmunka akkor annak bevétele is
ide kerül elszámolásra. A teljesítése 61%-os, ez is teljesen megfelel az időarányos teljesítésnek.
Az adóbevételek teljesítése 60% körül áll, mely nem rossz, de kis mértékben (7-8%) lehetne
magasabb is, tekintve, hogy augusztusban itt nem számíthatunk nagy bevételekre. Erre a sorra
októberben érdemes jobban figyelni, a szeptemberi teljesítés és adózárási adatok ismeretében,
az akkor már nagyságrendekkel nem változó szám lesz. A tavalyi évhez képest, ahol a gj. adóval
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csökkentett előirányzat 72 200 e Ft volt, idén 67 150 e Ft bevételt terveztünk, ezt továbbra is
reálisnak tartom.
A saját bevételek módosított előirányzathoz számított teljesítése is időarányosnak tűnik
57,19%-on áll. Azonban ezt érdemes részleteiben is látni. Az előirányzatot módosítottuk a saját
bevételeknél két okból:
- egyrészt a DMRV-től kezünkben van két db számla 20 869 800 Ft értékben – a
könyvelésük folyamatban
- másrészt az eladott telkek után befolyt ÁFA bevétel többletével emeltünk az
előirányzaton, hogy fedezetet teremtsünk az ÁFA befizetésének.
Ezek összességében eddig 26 086 e Ft-os előirányzatemelkedés jelentenek a saját bevételeknél.
Amennyiben a DMRV számlák könyvelésre kerülnek akkor a teljesítés az előirányzathoz
képest 100% közelébe ugrik és ennek oka, hogy a tervezett bevételek nagyobb része idő előtt
teljesült, és volt olyan bevétel, ami nem került tervezésre (pl: ÁFA visszaigénylés)
A DMRV számlákból jelentkező többletbevétel a felújítások soron növeli a kiadási
előirányzatot.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között mutatjuk ki a befolyt pályázati pénzeszközök,
július hónapban folyt be a BMÖFT 11 180 976 Ft és az MFP 29 998 714 Ft. Mindkét összeget
előirányzatba helyeztük, a kiadási oldalon a beruházások sort növelik.
A felhalmozási bevételek soron a telkek értékesítéséből származó pénzösszegeket mutatjuk ki.
Ebből nettó 35 millió Ft-ot terveztünk, ehhez képest a jelenleg kiszámlázott állomány 76 602 e
Ft, erre az összegre emeltünk meg a módosított előirányzatot, és ezt a 41 602 e Ft-ot a kiadási
oldalon a tartalékok soron mutattuk ki.
A pénzforgalom nélküli bevételek tervezésekor a pénzmaradvány tervezése alultervezést mutat,
ennek oka óvatosság volt, a tervezéskor még nem volt kész beszámolónk, emiatt az
előirányzatot 6,5 M Ft.al növeltük, a kiadási oldalon a tartalékokat emeli.
A kiadási oldalon a bérek járulékok soron némi túlteljesítés látszik.
A dologi kiadások is túlteljesítést mutatnak. Ennek nyilvánvaló okai, hogy olyan kiadásokat
teljesítettünk, melyek nem kerültek korábban tervezésre. Egyértelműen torzít az ÁFA befizetés
sor, mely a megnövekedett telekbevételek okán ezt a sort növeli. Ez ebben az évben 16 883 e
Ft volt eddig. Ha e nélkül vizsgáljuk a számokat, akkor is 64%-os a teljesítés, ami azért már
nem durva, mindössze 6% körüli túlteljesítés.
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Soronként vizsgálva látszik, hogy a közüzemek, a közvetített szolgáltatások és a karbantartás
és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorokon van nagyobb arányú túlteljesülés.
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokon nem terveztük, de fizettük az MFP és EBRes pályázatokhoz tartozó tervezési és pályázati munkákat. Ennek fedezete a tartalékokban van
jelenleg, vagy azért, mert a pályázati önrészeket oda terveztük, vagy azért, mert többletbevétel
terhére valósult meg.
A közüzemi díjakat és a közvetített szolgáltatásokat (ugyancsak közüzemek) látszólag alul
terveztük, bár a közvetített oldalon a bevétel is túl van teljesülve, ezáltal ott a fedezet megvan.

A települési támogatásoknál a tervezett 1 millió Ft-ból eddig 416 e Ft-ot használtunk fel.
A működési célú átadott pénzeszközök soron mutatjuk ki a HÍD, BÖT, és Közös Hivatali
átadásra kerülő összegeket.
Jelenleg az alábbi a teljesítés:

Ugye a KÖH teljesítés kb novemberig nem változik, PJF addigra fogja utólérni, az idei évi
„segítséget”. Itt a jelenleg fennálló 13 411 e Ft-ot teljes egészében kötelezettségnek számoltam,
a nagy része az Óvodának utalandó.
A beruházások-felújítások sorokon az alábbiak teljesültek:
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A nem tervezett beruházások fedezetét a tartalékok terhére biztosítottuk, az már a mostani
kimutatásban is így szerepel.
A beruházáson rendelkezésre álló előirányzat a BMÖFT és MFP-ÖTIK pályázatok összegei,
ha ezeket még önrész terheli, annak fedezete tartalék.
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A rendelkezésre álló további fedezet a DMRV számláihoz tartozó előirányzat, tehát ott nincs
plusz fedezet, hacsak az orvosi rendelőből megmaradt összeget nem tekintjük annak.
A finanszírozási kiadásokon (megelőlegezés és hivatalnak nyújtott állami finanszírozás)
jelenleg kimutatott 63%-os teljesítést torzítja a megelőlegezések teljesítése, mely mindig 100%os. E nélkül számítva a teljesítés 58%-ra esik vissza, ami az időrányos teljesítésnek megfelel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) önkormányzati határozata
a 2021. július 31. fordulónapi költségvetési beszámoló elfogadásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési
beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester

___________________________________________________________________________
4. napirendi pont:
Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves
költségvetése.
Az Mötv. 115. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
Tinnye Község Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3)
bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése
alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás,
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése
szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja,
azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület
elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az alábbiakban kifejtett indokok alapján szükséges a 2021. évi önkormányzati költségvetési
rendelet módosítása:
-

a közös hivatal költségvetésében bekövetkezett változás,
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KIADÁSOK:
Átadott pénzeszköz terén:
- az óvoda átadásakor az áthelyezést vállaló óvodai dolgozók számára kifizetett cafetéria
juttatás (megállapodásban foglaltak szerint),
Személyi juttatás terén:
- júliusban a hivatali dolgozók számára tervezett és fizetett jutalom okán, az
önkormányzati dolgozók is részesültek ugyanolyan összegű jutalomban,
- képviselői kezdeményezésre a polgármester számára jutalom kifizetése került
tervezésre,
- egy fő hivatali dolgozó látja el idéntől a pályázatok koordinációját, aki számára
megbízási díj formájában kerül számfejtésre a szerződésben szereplő összeg,
- ezekhez kapcsolódó járulék emelkedés.
Dologi kiadások terén:
- a karbantartási és kisjavítási munkálatok előirányzatában bekövetkezett emelkedés,
- beruházásokban, felújításokban bekövetkezett változások.
BEVÉTELEK:
- előző évi költségvetési maradvány értékének változása a 2020. évi beszámoló szerinti
összegre,
- a tervezettől magasabb bevétel az ingatlanok értékesítéséből,
- működési célú központosított előirányzat bevételének összege,
- egyéb felhalmozási célú támogatások (elnyert pályázatok) bevételei.
Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását, és a költségvetést módosító rendelet-tervezet
Bevételek változása
Önkormányzat működési támogatásai
423 664 Ft
HIPA kompenzáció a 25000 fő lakosságszám alatti településeknél
6 946 513 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n belüllról:
46 179 626 Ft
ebből:
BMÖFT/6-8/2021 (EBR 520359) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
11 180 976 Ft
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
29 998 714 Ft
MFP-BJA/2021 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
4 999 936 Ft
Működési bevételek:
45 445 421 Ft
ebből:
DMRV bérleti díj bejében elvégzett felújítás
33 159 239 Ft
Ingatlanértékesítések ÁFA tartalma
9 548 835 Ft
Befolyt többletbevételek (Óvoda továbbszámlázott közüzemi díjak)
2 737 347 Ft
Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítések)
41 601 764 Ft
2020. évi Pénzmaradvány
6 562 362 Ft
(A növekedés oka, hogy a 2020. évi beszámoló a költségvetés készítésekor még nem volt végleges, ezért a pm sem)
2021. évi megelőlegezés
3 524 332 Ft
A módosítások összesen
150 683 682 Ft

10

Előterjesztés iktató száma: 3/ 1604-5 /2021.
Kiadások változása
Személyi juttatások és járulékaik:
Önkormányzati dolgozók jutalma + polgármesteri jutalom
Dologi kiadások:
ebből:
Ingatlanértékesítés ÁFA befizetés
pályázati források önrészéből pótelőirányzat biztosítása (műszaki ellenőri feladatok)
Kovács Sándorné műszaki ügyintézői feladatok 8 havi díj
Egyéb működési célú kiadások:
ebből:
KÖH adatvédelmi tisztviselő 8 havi díj finanszírozási igénye (közösen Pilisjászfaluval)
Református óvoda dolgozóinak cafeteria juttatása
tartalékok
Beruházások:
ebből:
szabadidős sporteszközök és fűkasza vásárlása
térfigyelő rendszer
BMÖFT/6-8/2021 (EBR 520359) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Felújítások:
ebből:
DMRV bérleti díj bejében elvégzett felújítás
MFP-BJA/2021 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása
2021. évi megelőlegezés
A módosítások összesen

2 306 731 Ft
6 433 570 Ft
5 216 570 Ft
417 000 Ft
800 000 Ft
49 839 954 Ft
231 000 Ft
1 600 000 Ft
48 008 954 Ft
50 685 764 Ft
1 366 029 Ft
8 140 045 Ft
11 180 976 Ft
29 998 714 Ft
37 882 601 Ft
33 159 239 Ft
4 999 936 Ft
3 535 062 Ft
150 683 682 Ft

A módosítást követően a tartalék az alábbi módon alakul:

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Tartalékok

BMÖFT/6-8/2021 (EBR 520359) Önkormányzati feladatellátást belterületi utak, járdák

3 523 488

Járda pályázat önerő

1 973 113

Céltartalék elkülönítése Damjanich utca útépítés kiviteli terv készítése

5 000 000

Céltartalék elkülönítése Közvilágítás bővítés kiviteli terv készítése
Céltartalék elkülönítése korábban elnyert vis maior pályázat csökkentett támogatási
összeg kompenzálása
Céltartalék elkülönítése MFP-BJA/2021 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtám
2021. évi módosított előirányzat céltartalékok

2 000 000
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Általános működési tartalék

2 481 642

2020. évi maradvány igénybevétel

6 562 362

2021. évi megelőlegezés I. név (+2020. évi kötelezettséggel)

-

10 730

Szabadidős sporteszköz és fűkasza vásárlás

-

1 089 455

Térfigyelő rendszer

-

8 140 045

HIPA kompenzáció

6 946 513

Ingatlanértékesítésből elért többletbevétel

44 964 402

Működési támogatások

423 664

Óvoda átszámlázás, ÁFA visszaigénylés többletbevétel

3 706 974

Adatvédelmi tisztviselő megbízási díja 8 hónapra (Hivatal)

-

231 000

Kovács Sándorné műszaki ügyintéző megbízási díj 8 hónap

-

800 000

Metzler Tamás, Mevito Kft műszaki ellenőrzés pótfedezet

-

417 000

Jutalomra és polgármesteri jutalomra fedezet biztosítása

-

1 844 731

Óvodai dolgozók Cafeteria fedezet biztosítása

-

1 600 000

Pályázatok koordinálása megbízási díj

-

462 000

Céltartalék elkülönítése Damjanich utca útépítés kiviteli terv készítése

-

5 000 000

Céltartalék elkülönítése Közvilágítás bővítés kiviteli terv készítése
Céltartalék elkülönítése korábban elnyert vis maior pályázat csökkentett támogatási
összeg kompenzálása
Céltartalék elkülönítése MFP-BJA/2021 - Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtám
Járda pályázat önerő

-

2 000 000

-

10 000 000

-

5 000 000
1 085 072

2021. évi módosított előirányzat működési tartalék

29 575 668

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

57 072 269

A képviselő-testület támogató döntését követően az előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak.
S. F.SZÁM

2021. évi
eredeti
előirányzat

ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI

1 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata …

Teljesítés
2021.07.31

22 662 039

0

600 000

1 072 797

1 072 797

1 072 463

99,97%

60 000

60 000

36 960

61,60%

…

300 000

1 580 000

1 117 415

70,72%

…

10 673 921

11 671 091

7 308 272

62,62%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
…
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata

2 080 000

2 480 000

1 520 000

61,29%

7 0511071. Béren kívüli juttatások előirányzata
9 0511091. Közlekedési költségtérítés előirányzata
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
13 0511131.
előirányzata
14 051211. Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata

13 647 521

Felhaszn
álás

24 049 908

3 0511031. Céljuttatás, projektprémium előirányzata

15 051221.

2021. évi
módosított
előirányzat

60,22%

600 000 100,00%

…

250 000

357 869

141 185

39,45%

…

6 168 272

6 477 833

4 100 444

63,30%

18 053111.

Egyéb külső személyi juttatások előirányzata
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzata
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata

23 622

23 622

19 200

81,28%

19 053121.

Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata

…

1 794 488

1 794 488

1 291 302

71,96%

16 051231.
17 0521.
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21 053211.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata …

22 053221.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata

412 940

23 053311.

Közüzemi díjak előirányzata

8 596 724

24 053321.

Vásárolt élelmezés előirányzata

7 325 000

25 053331.

Bérleti és lízing díjak előirányzata

0

26 053341.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata

27 053351.

Közvetített szolgáltatások előirányzata
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
előirányzata
Egyéb szolgáltatások előirányzata

28 053361.
29 053371.

1 823 080

1 823 080

1 082 988

59,40%

412 940

210 073

50,87%

7 296 724

5 224 495

71,60%

7 325 000

4 276 670

58,38%

150 000

106 545

71,03%

950 000

3 750 000

3 628 415

96,76%

709 000

2 009 000

1 485 008

73,92%

2 920 000

4 685 200

3 208 200

68,48%

21 587 587

18 039 387

9 893 938

54,85%

175 000

175 000

115 779

66,16%

…

12 505 709

12 505 708

7 034 276

56,25%

…

11 666 430

16 883 000

…

…

…

33 053521.

Kiküldetések kiadásai előirányzata
Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó előirányzata
Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata

36 053551.

Egyéb dologi kiadások előirányzata

408 000

458 000

408 493

89,19%

43 05471.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre előirányzata
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre előirányzata
Tartalékok előirányzata

…

1 000 000

1 000 000

416 440

41,64%

…

22 281 664

22 512 664

16 594 518

73,71%

…

16 727 110

18 327 110

9 003 044

49,12%

9 063 315

57 072 269

Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
előirányzata
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
előirányzata
Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó előirányzata
Ingatlanok felújítása előirányzata

…

0

33 662 855

…

0

326 496

326 496 100,00%

…

1 381 102

7 916 143

7 916 143 100,00%

…

372 898

10 534 269

2 377 207

22,57%

58 516 876

68 090 440

37 215 118

54,66%

30 053411.
32 053511.

50 055061.
55 055121.
56 055131.
58 05621.
59 05631.
60 05641.
63 05671.
64 05711.
66 05731.
67 05741.
84 059141.
85 059151.
94 091111.
96 091131.
97 091141.
98 091151.
104 09161.
105 09211.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata
Felújítási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó előirányzata
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése előirányzata
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
előirányzata
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása előirányzata
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása előirányzata
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása előirányzata
Működési célú központosított előirányzatok
előirányzata
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről előirányzata
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
előirányzata
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16 883 000 100,00%

0,00%
1 237 902

20 255 255

3,68%

0,00%

…

15 799 556

23 853 339

10 048 082

42,12%

…

3 941 866

7 476 928

7 449 208

99,63%

…

54 093 000

54 093 000

31 458 050

58,16%

…

78 606 781

78 853 325

47 311 995

60,00%

…

15 903 688

16 013 848

9 607 085

59,99%

…

4 036 200

4 103 160

2 461 897

60,00%

…

0

6 946 513

3 473 257

50,00%

…

11 609 185

11 609 185

7 096 742

61,13%

…

0

11 180 976

11 180 976 100,00%

Előterjesztés iktató száma: 3/ 1604-5 /2021.

110 093111.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről előirányzata
Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata

150 000

150 000

40 765

27,18%

114 09341.

Vagyoni típusú adók előirányzata

50 000 000

50 000 000

27 228 410

54,46%

115 093511.

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

15 000 000

15 000 000

10 867 463

72,45%

120 09361.

Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata

2 000 000

2 000 000

2 405 450 120,27%

122 094021.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

2 500 000

4 643 200

2 819 397

60,72%

123 094031.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

709 000

2 157 011

1 884 968

87,39%

124 094041.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

7 143 200

31 109 637

125 094051.

Ellátási díjak előirányzata

2 987 500

2 987 500

1 661 477

55,61%

126 094061.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

…

12 473 055

28 492 828

21 434 361

75,23%

127 094071.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

…

0

1 868 000

128 094081.

Kamatbevételek előirányzata

0

0

130 094101.

Egyéb működési bevételek előirányzata

109 09251.

…
…

…

0

34 998 650

29 998 714

85,71%

0,00%

1 868 000 100,00%
50

0

0

13 487

Ingatlanok értékesítése előirányzata
Működési célú visszatérítendő támogatások,
139 09651
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
előirányzata
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
151 0981311.
…
előirányzata

35 000 000

76 601 764

75 891 590

99,07%

60 000

60 000

30 000

50,00%

60 551 256

67 113 618

67 113 618 100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata …

0

3 524 332

3 524 332 100,00%

132 09521.

153 098141.

Kiadási előirányzat összesen

298 729 865

449 413 547

208 454 850

46,38%

Bevételi előirányzat összesen

298 729 865

449 413 547

327 914 034

72,96%

Előirányzatok változása

150 683 682

RENDELET TERVEZET
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2.
§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a 2021. évi összevont költségvetési mérleg főösszegének bevételi és
kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét 484.066.741 Ftban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Az Önkormányzat és intézményei
közötti állami támogatások halmozódásai a főösszeg megállapítása során kiszűrésre kerültek.
a) az önkormányzat saját költségvetésének főösszege 449.413.574 Ft., (13. melléklet)
b) a Hivatal költségvetésének főösszege 88.746.194 Ft (16. számú melléklet).”
2. §

14
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(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatás” sora, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó” sora és „Dologi kiadások” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Személyi juttatás
99 726 265
2. sz.mell 1.1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 15 951 666
2. sz.mell 1.2
adó
Dologi kiadások
97 138 739
2. sz.mell 1.3
”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” sora,
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora és „Működési kiadások
összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 22 512 664
2. sz.mell 1.10
belülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 18 327 110
2. sz.mell 1.15
kívülre
Működési kiadások összesen
254 656 498
”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Beruházások” sora, „Felújítások” sora és „Felhalmozási kiadások
összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Beruházások
52 662 014 2. sz.mell 2.1
Felújítások
112 199 034 2. sz.mell 2.2
Felhalmozási kiadások összesen
164 861 048
”
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Önkormányzatok működésének által. támogatása” sora és „Működési
célú átvett pénzeszközök Áht.belül” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Önkormányzatok működésének által. támogatása
105 916 846 2. sz.mell 1.
Működési célú átvett pénzeszközök Áht.belül
41 953 592 2. sz.mell 2.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht. belül
46 179 626 2. sz.mell 3.
”
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(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési bevételek” sora és „Felhalmozási bevételek” sora
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Egyéb működési bevételek
71 393 176 2. sz.mell 5.
Felhalmozási bevételek
76 601 764 2. sz.mell. 6.
”
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
3. §-ban foglalt táblázat „Előző évi maradvány” sora és „Összesen” sora helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„
(Jogcím
Összeg (Ft-ban)
Hivatkozás)
Előző évi maradvány
71 287 405 2. sz.mell 12.
Belföldi finanszírozás bevételei
3 524 332 2. sz.mell. 13.
Összesen
484 066 741
”
3. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5.
§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege 29.575.668 Ft
(25. számú melléklet).
(2) Az önkormányzat 27.496.601 Ft céltartalékot képez.”
4. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Év közben, a rendeletben jóváhagyott költségvetési bevételi és költségvetési kiadási
előirányzatokon belül, a főösszegben való változás nélküli átcsoportosítás végrehajtható. ”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez a Közös Önkormányzati Hivatal által az
egyes anyakönyvi események szabályairól és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 6/2021.
(VI. 10.) önkormányzati rendelet alapján beszedett bevétel, amely az önkormányzatok döntése
alapján minden esetben a hivatal személyi juttatás előirányzatát növeli.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
7. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az Önkormányzat, köznevelési szerződésben foglalt kötelezettsége végrehajtásaként a
Magvető Református Óvoda számára 17.727.110 Ft támogatást nyújt.”
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5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (……..) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról.
Társadalmi hatása:
Az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságának, a költségvetés alakulásának nyomon
követésének lehetősége.
Költségvetési hatása, Gazdasági hatása:
Reálisabb képet mutat.
Környezeti, egészségi következményei:
Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nem veszélyezteti az egyéb feladatellátást.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A költségvetés tervezésekor előre nem látható változások átvezetése a költségvetésen.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A zárszámadásig nem lehetne pontos képet alkotni az önkormányzat gazdálkodásának
alakulásáról.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi:
rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata a Tinnye Község
Önkormányzat Költségvetés módosításról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztett rendelet tervezetet a jegyzőkönyvben foglalt módosítások átvezetését
követő formában megalkotja.
Kéri a jegyzőt a rendelet kihirdetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: jegyző
Határidő: 2021. október 5.

Krix Lajos polgármester
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___________________________________________________________________________
5. napirendi pont:
Tárgy: Tejházhasznosítás
Megkeresés érkezett az önkormányzat részére csaknem egy időben, két különböző formájára
az önkormányzat tulajdonában álló tejház hasznosítására.
Tinnye Önkormányzatának 3/2018. (II. 16.) számú rendelet IV. fejezet 19. és 20. §-a a
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról úgy rendelkezik, hogy
a képviselő-testületnek döntést kell hoznia
bérleti díj,
licitlépcső (50,- Ft/m2 és 150,- Ft/m2 közötti mértékű lehet),
benyújtás módja, határideje, kötelezően benyújtandó dokumentumok felsorolása és
a pályázat elbírálási határideje tekintetében.
Pályázati kiírásnak kötelező eleme ezeken felül a kiadásra szánt ingatlan címe, alapterülete és
műszaki adatai.
A pályázati hirdetményt a hivatal hirdetőtábláján, valamint helyben szokásos módon legalább
15 napig kell kifüggeszteni. A szokásos meghirdetés az önkormányzat honlapján történhet.
Bérleti díjként javaslom a rendelet 1. számú mellékletében részletezett lakásokra vonatkozó
bérleti díjak legmagasabb mértékét 600,-Ft/m2-t, licitlépcsőként 100,-Ft/m2-t meghatározni. Az
istálló bérbeadásánál (közmű nélküli raktárhelyiség) 300 Ft /m2, licitlépcsőként 50 Ft/ m2-t
javaslok. Javaslom továbbá birtokba vételkor két havi kaució megfizetését.
Rendeletünk nem tér ki a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújításának, korszerűsítésének
során felmerülő költségek bérlő és tulajdonos közötti megosztásáról. Figyelembe véve a
tárgyalt tejház korát és műszaki állapotát, javaslom a felújítási költségek 1 millió forintig
terjedő elismerését, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja 50%-os
mértékéig történő beszámítással.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet előterjesztésem és a két határozati javaslat
megtárgyalására.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata
a „Tejház” hasznosításáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló, tejház bérleti jogának megszerzésére
pályázati kiírást tesz közzé az alábbi szöveggel:
„Hirdetmény a tejház bérleti jogáról
Tinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatra bocsátja a
Tinnye 132 helyrajzi számú, természetben Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 8.
szám alatti ingatlanban található tejház bérleti jogát határozatlan időre a hozzá
tartozó 131 helyrajzi számú közterület használati jogával, mindkét fél részéről
kéthavi felmondási határidővel.
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A tejház műszaki adatai: alapterülete 42 m2, közmű nélküli.
Bérleti díj: …..,-Ft/m2/hó, licitlépcső 50,-Ft, m2, kaució kéthavi bérleti díj.
Önkormányzat befogadja a számlával igazolt felújítási költségeket 1 millió
forintig, mely költséget bérlő lelakhatja havi felosztásban, havi bérleti díja
50%-os mértékéig történő beszámítással.
A pályázati anyagot írásban, a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, 2021.
október 20. 12 óráig lehet benyújtani.
Képviselő-testület a nyertes pályázóról a benyújtási határidőt követő, soron
következő ülésén dönt.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
__________________________________________________________________________________

6. napirendi pont (készítette Bayer Ágnes):
Tárgy: A közök és utcák elnevezéséről, valamint utcák megszüntetéséről
A településen található közök többsége hivatalosan nincs elnevezve. Ennek szükségessége legutóbb a
belterületi utak, járdák felújítására kiírt pályázat során derült ki. Emiatt célszerű lenne a közöket
hivatalosan is elnevezni.
Az István király utca és Bajcsy-Zsilinszky út között a térképen jeleztt út megnyitása folyamatban van,
ennek elnevezése is indokolt.
Kurgyis Gábor úr kérelembe foglalta a lakóhelyéül szolgáló zárt kerti övezetben lévő utca elnevezésének
igényét. Javaslata az utca nevére a Gáborhegyi lejtő vagy Szőlőhegyi lejtő. A közterületek elnevezése a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3.
pontja értelmében a helyi önkormányzat feladata, amellyel kapcsolatban a képviselő-testület határozat
formájában dönt.
A helyrajzi számokhoz rendelt nevek javaslatok előkészítésre kerültek az alábbi táblázatban (ezek
javaslat szerint módosíthatók), a jelenlegi utca nevekkel azonosság nincs.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kijelölt önkormányzati út helyrajzi szám(ai)
253, 314 hrsz.
398
469
366 (kivett közterület)
354/4
1084

Javasolt elnevezés
Ivókút köz
Posta köz
Piros köz
Hangya köz
István király köz
Gáborhegyi vagy Szőlőhegyi
lejtő

Utcák megszüntetése:
A nyilvántartások alapján Tinnye közterületei közt szerepel Királyvölgy lakópark és Maklári tanya, de
ilyen utcák nem léteznek ezért azokat a rendszerekből ki kell vezetni.
Ennek módja a köterületi nevek megszüntetése.

19

Előterjesztés iktató száma: 3/ 1604-5 /2021.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (IX. 29.) számú önkormányzati határozata
a belterületi közutak elnevezéséről és a nem létező közterületek neveinek
megszüntetéséről

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3.
pontjának felhatalmazása alapján a belterületi közutak elnevezésével
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.
1. A 253, 314 helyrajzi számokkal jelölt útnak a ……. köz nevet adja,
2. A 398 helyrajzi számmal jelölt útnak a ……… köz nevet adja,
3. A 469 helyrajzi számmal jelölt útnak a ……… köz nevet adja,
4. A 366 helyrajzi számmal jelölt útnak a …… köz nevet adja,
5. A 354/4 helyrajzi számmal jelölt útnak a …… köz nevet adja,
6. Az 1084 helyrajzi számmal jelölt útnak a …… lejtő nevet adja.
A Királyvölgy lakópark, valamint a Maklári tanya elnevezést megszünteti.
Felkéri a jegyzőt az utcanevek címnyilvántartásban történő rögzítésére,
valamint törlésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
___________________________________________________________________________
7. napirendi pont (készítette Bayer Ágnes):
Tárgy: Civil szervezetek támogatása – pályázati döntés
Tinnye Község Polgármestere a Képviselő-testület 5/2021. (VI. 30.) határozata alapján
pályázatot hirdetett az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének civil szervezetek
támogatásának felhasználására.
A pályázat keretében a civil szervezetek mellett lehetőség volt pályázni – ugyanezen
költségvetési keret terhére – egyházi intézményeknek, amelyek államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásként részesülhetnek támogatásban az önkormányzattól.
Jogszabályi hivatkozások:
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
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- a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2011. (IV.28.)
önkormányzati rendelet
- az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló
7/2017. (VI. 15.) önkormányzati rendelet
A pályázati kiírásra beérkezett pályázatok dokumentációja (4 db) az előterjesztés mellékletét
képezi.
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bushido Judo Club
edzőtáborának pályázatát ……….Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete Weatherley Emese
angol nyelvi táborának pályázatát ……….Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) önkormányzati határozata
a civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatásáról
Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Jóbarátság
Nyugdíjas Klub pályázatát ……….Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
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Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) önkormányzati határozata
államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Tinnye-Piliscsaba Református Társegyházközség Tinnyei Gyülekezete
2021.évi nyári gyermektábor kérelmét …. Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2021. október 15.
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
__________________________________________________________________________
8. napirendi pont:
Tárgy: Önálló képviselői indítvány: „Tinnye Község Önkormányzat gazdasági programjának,
fejlesztési tervének megalkotására”
Előterjesztő: Ladányi Péter
Az indítvány az előterjesztés mellékletét képezi.
A júliusi képviselő-testületi ülésen felmerült, hogy a polgármesteri program elfogadása
ellenére, készüljön az önkormányzatnak egy, a ciklusra vonatkozó gazdasági programja.
A gazdasági program előkészítéséhez a k-t tagjaitól javaslatok kerültek bekérésre.
Képviselő úr, szabad szöveges javaslatok adása helyett, egy kész indítványt juttatott el a
hivatalhoz, melyről dönteni szükséges.
A képviselő-testület más tagjától semmilyen javaslat nem érkezet.
Tinnye Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi rendelkezés
szerepel a gazdasági program vonatkozásában:
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Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az indítvány tartalmában szereplő pontok
vonatkozásában hozza meg döntését a tekintetben, hogy melyek kerüljenek beépítésre a
végleges gazdasági programba.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata a Gazdasági programba
beépítendő pontok vonatkozásában

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ladányi Péter képviselő úr indítványából az alábbi pontokat javasolja beépíteni
a gazdasági program tervezetbe:
- ……….
- ………
- ……….
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
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___________________________________________________________________________
9. napirendi pont:
Tárgy: Szociális célú tűzifa rendelet módosítás
A szociális célú tűzifa igénylésének jövedelem határa, utolsó alkalommal, 2018-ban került
meghatározásra.
Az azóta bekövetkezett nyugdíj emelések és az árakban bekövetkezett változások, indokolják
azt, hogy a jövedelemhatár legalább egy egységnyivel megemelésre kerüljön.
A 2018-ban meghatározott feltételek alapján több olyan egyedül élő nyugdíjas kérelmét kellett
elutasítani, akik kevéssel a jövedelemhatár felett részesülnek nyugellátásban.
A tervezet szerinti jövedelem határ megemelésével ezen személyek is részesülhetnek a
támogatásban.
Kérem a képviselő-testületet a rendelet módosítási javaslat megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
RENDELET TERVEZET
a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 26.) rendelet
módosításáról
Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a)
pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § kapott
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint 42. § meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kérelem benyújtása a rendelet 1 sz. melléklet szerinti nyomtatványon történik, amelyet
a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lehet benyújtani.
(2) A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 20. napja. Pótigénylés nyújtható be
a tárgyévet követő év január 15. napjáig.”
2. §
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő
személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400 %-át. (2021-ben ez az összeg 114.000 Ft)”
3. §
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet
II. Fejezete a 8. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„4. Záró rendelkezések”
4. §
Hatályát veszti a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet
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a) I. Fejezet címe,
b) II. Fejezet címe.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati
rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 8/2015. (XI. 26.) rendelet
módosításáról
Társadalmi hatása:
A támogatáshoz való szélesebb réteg hozzáférési lehetősége.
Költségvetési hatása, Gazdasági hatása:
Nem számottevő.
Környezeti, egészségi következményei:
Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nem több.
Egyéb hatása:
Nem ismert
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A jövedelemhatár megállapítása követi a 2018 óta bekövetkezett változásokat.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Olyan személyek/családok is kimaradhatnak a támogatás formájából, aki egyébként
rászorultak.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi:
rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll.
___________________________________________________________________________
10. napirendi pont:
Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról szóló rendelet tervezet
A rendelet-tervezet előkészítésére az eddigi hiány pótlása miatt került sor. A település
általában részt vesz az ösztöndíj pályázat rendszerében, de nem rendelkezett erről rendeleti
szabályozással.
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembevételre kerültek a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 60/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben
foglalt szabályok.
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Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen állandó lakóhellyel
rendelkező Bursa Hugarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra jelentkező
pályázókat, mérlegelés alapján, szociális ösztöndíj megítélésével támogatja. E rendelet
szabályozza a rendszerben való részvételt és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat támogatási rendszerét.
A rendelet-tervezet figyelembe veszi a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet pályázatra
vonatkozó rendelkezéseit.
Kérem a képviselő-testületet a rendelet megalkotására.
Az előterjesztés 1. számú melléklete:
RENDELET TERVEZET
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi
szabályozásáról
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján-tekintettel a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra – a felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási intézményben
tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú intézményben tovább tanulni szándékozó fiatalok
számára is elérhetővé tegye a felsőoktatásban való részvételt, tanulmányi eredménytől
függetlenül, továbbá, hogy megállapítsa a támogatásra való jogosultság feltételeit, az eljárás és
az ellenőrzés rendjét.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Tinnye Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos helyzetű személyekre, akik
a) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat („A” típusú pályázat),
b) tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával
nem rendelkező, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni („B” típusú pályázat).
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(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatóira, a doktori (PhD) képzésben
résztvevőkre és azokra, akik kizárólag külföldi intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.
3. Hatáskör
3. §
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletben szabályozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítására,
felülvizsgálatára, a pályázatok rangsorolására, megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és
rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezésére vonatkozó hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
4. A támogatás mértéke
4. §
(1) A jogosultsági feltételek fennállása esetén – „A” és „B” típusú pályázatok esetén egyaránt
– a támogatás havi összege pályázókként kerül megállapításra úgy, hogy az havonta nem lehet
kevesebb, mint 5.000,- Ft. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100,- Ft-tal
maradék nélküli oszthatónak kell lennie.
(2) Az Önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes időtartamára
garantálja, a megítélt összeget nem módosíthatja.
(3) A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében
biztosítja.
5. Eljárási rendelkezések
5. §
(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben
meghatározottak szerint az EPER - Bursa rendszerben kitöltött, véglegesített és onnan
kinyomtatott pályázati űrlappal történik. A pályázatokat a Tinnyei Közös Önkormányzati
Hivatal Tinnyei kirendeltségén kell benyújtani.
(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer
Általános Szerződési feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra.
(3) A kérelmező köteles a vele közös háztartásban élők havi nettó jövedelméről szóló
igazolásokat (munkáltató által kiadott jövedelemigazolás, pénzellátást megállapító határozat és
a kifizetésről szóló szelvény, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés stb.) csatolni, valamint
tanulmányi/hallgatói jogviszonyát igazolni.
(4) A jövedelem megállapításánál jövedelemnek a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bevételeket kell tekinteni.
(5) A vagyont az Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint kell figyelembe venni.
(6) A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három
hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.
(7) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 15 napon belül írásban értesíteni a
támogatást nyújtót.
(8) Az „A” típusú pályázat esetén 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre kerül
megállapításra az ösztöndíj. Az ösztöndíj újra pályázható.
(9) A „B” típusú pályázat esetén hat egymást követő tanulmányi félévre kerül megállapításra a
támogatás.
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(10) A „B” típusú pályázatok esetében a szociális rászorultságot a polgármester évente
felülvizsgálja.
(11) A Polgármester határozatban visszavonja a támogatást, ha a támogatásban részesített
állandó lakóhelye a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik. A támogatás
megvonására csak a következő félévtől kerülhet sor.
(12) A felsőoktatásban részt vevő hallgató köteles a jogosulatlanul felvett támogatást
visszafizetni.
6. A jogosultság feltételei
6. §
(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet:
a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelelt,
b) akinek a havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350
%-át (2021-ben 99.750 Ft) vagy 400 %-át (2021-ben 114.000,- Ft) vagy és vagyonnal
nem rendelkezik,
c) aki a pályázatát határidőre benyújtotta és a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul
csatolta.
(2) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni:
a) az EPER – Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlap kinyomtatva és aláírva,
b) a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban felsorolt
képzési formák valamelyikében részt vesz,
c) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy
háztartásban élők jövedelmét igazoló dokumentumokat.
7. A pályázatok elbírálása
7. §
(1) A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok a bírálat alól kizárásra
kerülnek. A kizárást írásban indokolni kell.
(2) A pályázatok elbírálása a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül, kizárólag csak
szociális rászorultság alapján történik.
(3) A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez az a pályázó, aki(nek)
a) árva vagy félárva,
b) szülője vagy gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas,
c) gyermeket nevel, egyedül neveli gyermekét,
d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
e) szülője vagy gondviselője egyedülállónak minősül.
(4) A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet, csak eljárásjogi jogszabálysértésre
történő hivatkozással lehet kifogást benyújtani. A kifogást a döntésről szóló értesítés
kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjénél.
(5) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások
összesített adatait az Önkormányzat hirdetőtábláján és a helybe szokásos egyéb módon
nyilvánosságra kell hozni. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a
pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét
és mindazokat az informatívnak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a
támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosításában.
(6) A döntésről a pályázót értesíteni kell.
8. Záró rendelkezések
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8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX. ….) önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi
szabályozásáról
Társadalmi hatása:
A helyi szabályozás és a lehetőség megismerése.
Költségvetési hatása, Gazdasági hatása:
Nem számottevő.
Környezeti, egészségi következményei:
Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nem veszélyezteti az egyéb feladatellátást.
Egyéb hatása:
A településen élő felsőoktatásban résztvevők segítése, az önkormányzat pozitív megítélését
eredményezi.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A helyi szabályozás elengedhetetlen egy ilyen támogatási forma esetén.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Nem tisztázott pályázati feltételek.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi:
rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

__________________________________________________________________________
11. napirendi pont (készítette Bayer Ágnes):
Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtésérdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
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finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd
forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.
Tinnye Község Önkormányzatának első lépésként csatlakozási szándékát kell kinyilvánítania.
A programhoz a költségvetésben is meg kell határozni a keretösszeget. A támogatás mértéke
függ a jelentkezők számától és a megítélt támogatás nagyságától is. A teljes tanévre a
költségvetésünkbe 600.000,- Ft támogatási összeget javaslok betervezni.
Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2021. október 1.
A diákok pályázatának benyújtási határideje: 2021. november 5.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2021. (IX. 29.) számú határozata a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozik.
A csatlakozással kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a polgármestert.
Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításába a 2021-2022 tanév
2. félévére, valamint a 2022-2023-as tanév 1. félévére vonatkozó 600.000,- Ft
keretösszeget jelenítse meg.
Határidő: értelem szerint.
Felelős: jegyző
Krix Lajos polgármester
___________________________________________________________________________
12. napirendi pont:
Tárgy: Önerő bevonásával megvalósuló útépítés szabályozásáról szóló rendelet tervezet,
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról
Tinnye Község területén élő, állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok csoportja,
kezdeményezte az önkormányzatnál olyan rendelet megalkotását, amely lehetővé tenné, hogy
a lakóhelyüket, a szűkös önkormányzati keret ellenére szilárd burkolattal ellátott
önkormányzati közúton közelíthessék meg.
Ezen kérésnek eleget téve, a lakossági igény kielégítése érdekében került előkészítésre a
rendelet tervezete.
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A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása előtt, annak formájáról szükséges a képviselőtestület döntése.
A társadalmi egyeztetés során beérkezett javaslatok, rendeletbe történő beépítéséről a
képviselő-testület előzetesen, a rendelet megalkotása előtt dönthet.
Az előterjesztés 1. számú melléklete
RENDELET TERVEZET
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (IX. …) önkormányzati
rendelete a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi
hozzájárulásáról
Tinnye Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló többször módosított
1998. évi I. törvény 31. §-ában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján, az önerős útépítések
lakossági érdekeltségi hozzájárulás szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy tekintettel a Tinnye területén lévő szilárd útburkolattal nem rendelkező
utak nagy számára és az önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségeire, igazságos és méltányos
sorrend felállítását tegye lehetővé az útépítések között a lakossági együttműködéses vállalás
alapján továbbá, hogy lehetővé tegye az érintettek önkéntes vállalása alapján az igazságos
teherviselés elve szerint a nem jelentkezőktől a részvételi önerős összeg behajtását.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a Tinnye Község Önkormányzat közigazgatási területén
ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek és jogi személyiségek, valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságok által kezdeményezett útépítésekre.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) Útépítés: földútnak szilárd burkolattal (aszfalt, mart aszfalt, beton, térkő vagy kockakő)
történő ellátása, lakossági vállalás alapján lakossági önerő bevonásával;
b) Érintett ingatlan: az út nyomvonala mentén fekvő ingatlan vagy az úttal elérhető, egyéb
szilárdburkolatú úttal nem megközelíthető ingatlan;
c) Lakóközösség: az adott földút szilárd burkolattal történő ellátására szerződött
ingatlantulajdonosok (és -használók) közössége;
d) Közút használatában érdekelt: az útépítésre kerülő közút mentén ingatlantulajdonnal
rendelkező természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság.
2. Az útépítés résztvevői
4. §
(1) A résztvevők, az érintett ingatlanok tulajdonosai.
(2) Az érintett ingatlanok nem tulajdonos használói (bérlők, haszonélvezők, egyéb jogcímű
használók) jogosultak a tulajdonos helyett részt venni az önerős útépítésben, és az önerő
kifizetését átvállalni, ez esetben a használót kell vállalása alapján kötelezettként kezelni a
további eljárásban.
(3) Ha az érintett ingatlanok között önkormányzati tulajdonú is van, akkor azt úgy kell tekinteni,
hogy az önkormányzat a lakossági kezdeményezésben részt vesz.
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3. Az útépítés feltételei
5. §
(1) Az önerős útépítés feltételei:
a) az építendő út alatt a minimális közmű (víz- és gázvezeték) megléte, vagy építésük
megkezdése, amely településrészen a szennyvízcsatorna kiépítése megvalósult, ott a minimális
közmű alatt a szennyvízcsatornát is érteni kell;
b) a kiépítendő út minimálisan 4 m szélességű (azon utcák kivételével, ahol a beépítettség ezt
nem teszi lehetővé); szegéllyel, megfelelő csapadékvíz-elvezetéssel (szikkasztással), és
ingatlanonként általában egy darab szilárd burkolatú 3 m széles gépkocsibejáróval készül;
c) az érintett tulajdonosok (illetve a tulajdonos helyett önerőt vállaló használók) több mint
kétharmadának önkéntes részvétele;
d) a kiépítendő útnak közvetlen csatlakozása van szilárd burkolatú úthoz, illetve a szilárd
burkolatú csatlakozó út megépítés alatt áll.
(2) Amennyiben az ingatlan tulajdonosának az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy
darab kocsibejárón túl, további kocsibeálló iránti igénye van, annak kialakítási költségeit - a
megállapodás keretében - vállalnia kell.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott mérték meghatározásakor az érintett ingatlanok
számát kell figyelembe venni.
6. §
Az önerős útépítéssel érintett utak szilárd burkolattal történő ellátása során nem szakaszolhatók
akkor sem, hogy több helyrajzi számon vannak nyilvántartva, azokat egy ütemben kell
elkészíteni.
4. Az eljárás menete
7. §
(1) Az útépítés lakossági kezdeményezésre indul, melyet a Tinnyei Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani. Az útépítésre vonatkozó lakossági kezdeményezésnek
tartalmaznia kell:
a) a megépítendő útszakasz pontos határait;
b) az önerőt önként vállaló érintett ingatlantulajdonosok nevét, lakcímét, az ingatlan helyrajzi
számát és pontos címét;
c) a részvételt önként nem vállaló tulajdonosok ingatlanjainak pontos címét;
d) az önként önerőt vállaló tulajdonosok (illetve a tulajdonos helyett a befizetést átvállaló
használók) nyilatkozatát a részvételről, az önerő vállalásáról és az építőközösségi szerződés
aláírásáról;
e) a lakóközösség által választott szervező kapcsolattartó nevét, lakcímét, meghatalmazását;
f) a résztvevők azon nyilatkozatát, hogy az útépítés lebonyolításával együttműködési
megállapodás keretében az önkormányzatot bízzák meg;
g) a résztvevők jóváhagyó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kiépítendő út térítésmentesen
az önkormányzat tulajdonába kerül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (1)
bekezdése alapján.
(2) A lakossági kezdeményezést az 1. mellékletben szereplő, vagy annak tartalmát minimum
tartalmazó iraton kell benyújtani.
8. §
(1) A rendelet alapján benyújtott, útépítési kezdeményezéseket a Hivatal tartja nyilván.
(2) Az útépítési sorrendet a Képviselő-testület határozza meg. A sorrend meghatározásakor a
következő szempontok vehetők figyelembe:
a) az önerős kezdeményezés beérkezésének időpontja,
b) a rendelet 5. § c) pont szerinti kötelező mértéken felüli önkéntes részvétel arányának mértéke,
c) a rendelet 11. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott összegnél magasabb önerős
hozzájárulás vállalása.
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(3) Az építési sorrend elfogadásakor dönteni kell az útépítések közbeszerzési (és esetleges
egyéb beszerzési) eljárásainak azonnali megindításáról is, a becsült költségek és a költségvetési
forrás függvényében.
(4) Az útépítések árbecslését, terveztetését, engedélyeztetését a jegyző végezteti el. Az
építtetésre a helyi beszerzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy Bíráló
Bizottság felállítása kötelező, melynek negyedik tagjaként ki kell jelölni az 7. § (1) e) pontban
megjelölt személyt.
9. §
A 7. § (1) e) pont alapján kijelölt vagy választott kapcsolattartó, az önerős útépítéssel
kapcsolatos eljárásban, az eljárási cselekmények mindegyikében véleményező partnerént van
jelen.
5. Az önkormányzati hozzájárulás mértéke
10. §
(1) Belterületi utak esetében maximum 30 %.
(2) Külterületi utak esetében maximum 15 %.
(3) Az Önkormányzat, az önerős útépítések esetén az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően biztosítja az érintett út - szaktervező által készített - kiviteli tervének költségeit.
(4) Az önkormányzat az önerős útépítésre szánt költségvetési keretét, minden évben az aktuális
költségvetési rendeletében meghatározza, azt elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.
(5) Az egy gazdasági évben megvalósítható önerős hozzájárulással történő önkormányzati
közutak fejlesztésének mennyiségét, a (4) bekezdés szerinti költségvetési keret összege
határozza meg.
(6) Az önkormányzati hozzájárulás összege részben vagy egészben, pályázati forrásból is
biztosítható.
6. Az önerős hozzájárulás mértéke
11. §
(1) Az érintett ingatlanok tulajdonosai kétharmadának (az 5. § (1) bekezdés c) pontban és a 4.
§ (2) bekezdése alapján önként résztvevő nem tulajdonos használók), az érintett út építési
költségének belterületi út esetén legalább 60 %-át, külterületi út esetén legalább 75 %-át elérő
önerős hozzájárulást kell vállaljanak a sorrendbe állításhoz. A kevesebbet vállaló útépítések
tartaléklistára kerülnek, tartaléklistáról útépítés csak a sorrendbe állított építések teljesülése
után történhet.
(2) A szabályozási övezetbe tartozó minimum telekméretet meghaladó területű ingatlanok
esetében a vállalandó hozzájárulás mértékét a terület arányában kell megállapítani.
(3) Az érintettek az (1)–(2) bekezdésben meghatározottaknál arányosan magasabb
hozzájárulást is vállalhatnak.
(4) Ha egy ingatlant több oldalról is földút határol, az érintettek által vállalt hozzájárulást csak
az első útépítésnél kell megfizetni, ha a másik út is építésre kerül, az ilyen telket résztvevőnek
és fizetés alól mentesítettnek kell tekinteni.
(5) Ha egy ingatlant valamely oldaláról már eleve szilárd burkolatú út határolt, akkor a másik
határoló földút építésekor az érintettek által vállalt önerőnek az (1)–(2) bekezdések
figyelembevételével számított 50%-a fizetendő.
7. A hozzájárulás megfizetése és a kedvezmények
12. §
(1) A kezdeményezésben önként résztvevők vállalásukat egy összegben fizetik meg a 11. § (5)
bekezdésének a) pontja szerint. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak megállapodásuk
szerint, annak hiányában pedig tulajdoni hányaduk alapján fizetnek. A tulajdonos jogállású
résztvevők a 13. § (1) bekezdése alapján jogosultak részletfizetést kérni, ha beleegyeznek a
követelés jelzáloggal történő biztosításába (ha a 4. § (2) bekezdése alapján használói jogállású
személy vesz részt a kezdeményezésben, akkor részletet – a jelzálog általa történő
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bejegyeztethetőségének hiánya miatt – nem kérhet). A részletfizetésről az önként résztvevőkkel
a polgármester megállapodást köt.
(2) Az önerős hozzájárulás beépítetlen telkek esetén is fizetendő.
13. §
(1) Ha az útépítésben a részvételi szándék meghaladja az érintettek kétharmadát, a részvételt
nem vállaló érdekelteket a polgármester a vállalt részvételi összeg 11. § (1)–(2) bekezdése
szerint megállapított mértékéig az 1988. évi I. törvény 31. § (2) bekezdése alapján útépítési
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezi.
(2) A polgármester fizetésre kötelező határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni.
14. §
(1) Természetes személy érintett esetén, annak kérelmére a polgármester az útépítési
érdekeltségi hozzájárulás legfeljebb 24 havi egyenlő részletben történő, kamatmentes
megfizetését engedélyezi határozatában, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát (egyedülálló esetében négyszeresét). A kérelem elfogadásának feltétele, hogy a
kérelmező beleegyezését adja a követelés jelzáloggal történő biztosításába.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben foglalt időtartamnál hosszabb idejű részletfizetést
engedélyezhet, illetve különösen méltánylást érdemlő esetben az útépítési hozzájárulást
csökkentheti, ha a természetes személy kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét
(egyedülálló esetén annak háromszorosát) és a kérelmezőnek, illetve a vele közös háztartásban
élőknek nincs gépjárműtulajdona, kivéve a súlyos mozgáskorlátozott személyek szállítására
nyilvántartásba vett járművet. A hosszabb részletfizetésre, illetve a hozzájárulás csökkentésére
irányuló kérelmeket, ha csak az előző mondatban foglalt jövedelemhatár alá esnek, a
polgármester elbírálásra átadja a képviselő-testületnek.
(3) A polgármester, ill. a képviselő-testület méltányossági jogkörben hozott döntése ellen
fellebbezési lehetőség nincs.
(4) Ha egy érintett ingatlanon több fizetésre kötelezett tulajdonos is van, akkor bármilyen
kedvezmény az ingatlanra eső hozzájárulás összegét összességében csak akkor csökkentheti,
ha ennek feltételei minden kötelezhető tulajdonostársra nézve fennállnak.
(5) Az önként vállalt, illetve a polgármesteri határozattal kirótt hozzájárulás megfizetésének
határideje:
a) önkéntes vállalás esetén az útépítésre forrást biztosító önkormányzati döntést követő 30 nap,
b) a határozat jogerőre emelkedését követő 30 nap (részlet engedélyezése esetén a jogerős
határozat szerint számítandó az esedékesség).
(6) A kivetett útépítési érdekeltségi hozzájárulás köztartozásként kezelendő behajtásáról a
jegyző, az önkormányzati adóhatóság útján gondoskodik.
15. §
A 13–14. §-ok által szabályozott eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
8. Záró és hatályba léptető rendelkezések
16. §
(1) Jelen rendelet behajtási szabályai addig maradnak hatályban az útépítések esetében, amíg
az összes érdekelt tartozásának ügye le nem zárul.
(2) A Képviselő-testület évente felülvizsgálja az adott évben sorrendbe állításhoz szükséges
vállalandó önerő mértékét, valamint az építési sorrend megállapításának szempontrendszerét.
17. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
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1. számú melléklet a …………………… önkormányzati rendelethez
Részvételi Nyilatkozat
lakossági kezdeményezésű (érdekeltségi hozzájárulás fizetésével járó)
útépítéshez
Az alább írottak a következő kötelező erejű nyilatkozatot tesszük a minket érintő útépítésről:
1. Az útépítés pontos helyszíne: .................. utca ...
……………......és ...........között.
2. Az utcában a víz-, gáz- és szennyvízvezeték ki van építve/ a hiányzó ................... vezeték
egyidejű lakossági hozzájárulás fizetésével járó kiépítését vállaljuk. (a nem kívánt rész
törlendő)
3. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás alább feltüntetett összegének befizetését vállaljuk.
Tudomásul vesszük a …………… Ök. rendelet 8. §-ában foglalt szabályokat; elfogadjuk, hogy
az önkormányzat csak a rendeletében foglalt mértékű érdekeltségi hozzájárulás vállalása esetén
állítja sorrendbe az útépítést, az alacsonyabb hozzájárulást vállalók tartaléklistára
kerülnek.
4. Az útépítés teljes lebonyolításával az önkormányzatot bízzuk meg; az építésről az
önkormányzat részvételével együttműködési szerződést kötünk.
5. Hozzájárulunk, hogy az önkormányzat a megépült utat az 1988. évi I. tv. 32. § (1) bekezdése
alapján térítésmentesen tulajdonába vegye.
6. Az önkormányzattal való kapcsolattartással, az utca önkéntes részvételt vállaló
lakóközösségének képviseletével a következő személyeket bízzuk meg:
I. ................................. ....................................................... (név, lakcím) ................... (aláírás)
II. ................................ ........................................................ (név, lakcím) .................. (aláírás)
A megbízottak aláírásukkal a résztvevők képviseletét vállalják.
7. Az önkéntes szerződésben a tulajdonos helyett résztvevő e jogcímmel rendelkező használók
kijelentik, hogy az érdekeltségi hozzájárulás fizetését a tulajdonos helyett magukra vállalják, és
tudomásul veszik, hogy részletfizetést nem kérhetnek.
Résztvevők:

NÉV

Lakcím Tulajdoni Ingatlan
Sarok
Hrsz.
arány
területe ingatlane?

Ha nem
tulajdonos, a
használat
jogcíme, és az
átvállalás
kinyilvánítása

1.
2.
3.
4.
5.
Részt nem vevő ingatlanok címe: 1. ........................ 2. ........................ 3. ........................
Az útépítés első önkormányzat regisztrációja: .............(év)
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Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (IX. …) önkormányzati
rendelete a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések lakossági érdekeltségi
hozzájárulásáról
Társadalmi hatása:
Tekintettel arra, hogy lakossági kezdeményezés alapján került előkészítésre, társadalmi hatása
a kezdeményező réteg igényeinek kielégítése.
Költségvetési hatása:
Számottevő. Az önkormányzati forrás biztosítására minden kezdeményezés esetén meg kell
találni a megoldást.
Gazdasági hatása:
Az önkormányzat közútjai burkolttá, jobban karbantarthatóvá vállnak. A közlekedés színvonala
nagymértékben javul.
Környezeti, egészségi következményei:
Nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A megjelenő adminisztratív feladatok ellátása nincs megoldva. A jelenlegi hivatali állomány
mellett nem lehetséges. Műszaki ügyintéző státusz kialakítása és betöltése szükséges.
Egyéb hatása:
Nem ismert.
A rendelet megalkotása szükséges, mert:
A település fejlődését szolgálja.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Lassúbb ütemű lesz, esetenként elmaradhat a település közútjainak fejlesztése.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nem áll rendelkezésre
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi:
rendelkezésre áll
- pénzügyi: nem áll rendelkezésre ezért megteremtendő.
Az előterjesztés 2. számú melléklete:
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata a rendelet tervezet
társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
jegyzőkönyvbe foglalt módosítások átvezetését követően a rendelet tervezetet
társadalmi egyeztetésre bocsájtja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
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___________________________________________________________________________
13. napirendi pont:
Tárgy: Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója Tinnye Község
Önkormányzatának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azokkal kapcsolatos feladatok beszámolója.
Az indítvány az előterjesztés mellékletét képezi.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata a beszámoló
elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
a Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi Tinnye Község Önkormányzatának a
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal
kapcsolatos feladatok beszámolóját elfogadja

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
___________________________________________________________________________
14. napirendi pont:
Tárgy: Önálló képviselői indítvány: ”A Tinnyén átmenő tranzitforgalom csökkentésével
kapcsolatos álláfoglalásáról”
Ladányi Péter képviselő úr, az előző képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy a 2019. december
folyamán benyújtott indítvány, jogsértő módon nem került a képviselő-testület elé
terjesztésre.
A jogsértés megszüntetése érdekében, ezen ülésen került napirendre tűzésre.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntéshozatalra.
Az indítvány az előterjesztés mellékletét képezi.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata a Tinnyén átmenő
tranzitforgalom csökkentésével kapcsolatos állásfoglalásról
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Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinnyén átmenő tranzitforgalom
csökkentésével kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást hozza:
- ………
- ………
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester
___________________________________________________________________________
15. napirendi pont:
Tárgy: Önkormányzati külterületi – közlekedési célú használat nélküli – földút bérbeadása
Az önkormányzat tulajdonában van és forgalomképtelen vagyon részét képezi a 077/22
helyrajzi számú földút, amely nem szolgálja egyetlen ingatlan megközelítését sem.
A földút karban- és tisztán tartásáról évek óta a szomszédos mezőgazdasági terület tulajdonosai
Naszvadi Győző és Naszvadi Imre gondoskodik.

Az önkormányzati út egy időben az illegális hulladék lerakására szolgált, amely megelőzése
érdekében egy sorompóval lezárásra került.
Jelenleg a sorompó ellenére a gyalogos közlekedők az ott elfogyasztott étel-ital hulladékát
szétszórják, és az úton át magánterületeket közelítenek meg, ott bírtoksértést követnek el.
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Pl. A kaszálón fésülnek ki nagytestű kutyák szőrét vedlés idején. S ezen út folytatásában a
magánutat is közútként használják.
Az út funkciójának megváltoztatása nélküli bérbevétel kezdeményezésére azért került kor, az
elzáró sorompóra a terület karbantartója jogosult legyen kiírni a közlekedési cél tiltását. Ezzel
megelőzze vagy csökkentse a szemtelést az illegális bírtoksértést.
Az előterjesztést az ülésen Naszvadi Győző képviselő úr szóban kiegészíti.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozata külterületi földút
bérbeadásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 077/22 helyrajzi
számú önkormányzati földutat …. évre, a karbantartási kötelezettség mellett ingyenesen bérbe
adja Naszvadi Győző és Naszvadi Imre számára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos polgármester

Tinnye, 2021. szeptember 10.
Geréb Tünde sk.
jegyző
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