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Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 21-én
megtartott soros üléséről
Az ülés kezdési időpontja: 18.06 óra
Az ülés helye: Beethoven Általános Iskola I/2. tanterme
Az ülésen megjelentek: a polgármester
a képviselők

Dr. Szabó Tibor
Farkas Erzsébet
Gucsek István
Dr. Gyulay Gyula
Horváth Bálint
Kuna Ferenc
Szigeti Zoltán
Varga Ferenc

Távolmaradását jelezte: Nemes József képviselő
Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Koltai Gábor jegyző
Meghívottak: Nagy Ágnes klubház vezető
Az ülésen megjelentek: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető
Nagy Zsófia
igazgatási osztályvezető
Tóth Zoltán
műszaki osztályvezető
Bíró László
pénzügyi osztályvezető
Dr. Szabó Tibor: köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a testület
határozatképes, 8 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra az
alábbi változtatással:
- 16. napirendi pontként, nyilvános ülésen tárgyalja a testület az ügyvezetői
álláspályázat elbírálását, tekintettel arra, hogy személyi kérdések nem kerülnek
napirendre. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
222/2010. (XI. 30.) határozata
napirendi pontok
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok
tárgyalását fogadta el:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Átmeneti költségvetési rendelet megalkotása
2011. évi folyószámlahitel biztosítása
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Javaslat ár- díjtételek meghatározására
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6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)

Martonvásár - Bodajk Építésügyi- Hatósági- Igazgatási Társulás
megszüntetése
A helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi
érdekeltségi rendszer
Felhatalmazás szerződések meghosszabbítására
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
Érdi Tűzoltóság kérelme működése támogatásához
Javaslat a 2011. évi iskolatej programban való részvételre
Intézményvezetői megbízások
Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő
felterjesztésre
A polgármester illetményének módosítása
Kistérségi munkaszervezet integrációja
Ügyvezetői álláspályázat elbírálása
Egyebek

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
1.) napirendi pont
Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Dr. Szabó Tibor: a 2011. évi költségvetési koncepciót minden bizottság megtárgyalta, a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta, a koncepcióban lényegi módosítás nincs.
Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
223/2010. (XII. 21.) határozata
a 2011. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet
előkészítésének rendjéről
Martonvásár Város Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, az abban
foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:
1. Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetésének végleges bevételi és kiadási keretszámait a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezéseinek
ismeretében, 2011. év januári ülésén állapítja meg.
2. Martonvásár Város Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben
rögzített 21 tervezési alapelv tartalmával, ezért kéri a jegyzőt, hogy az
abban foglaltak szerint állítsa össze a 2011. évi költségvetés fő
keretszámait.
3. Martonvásár Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi
költségvetés eredeti előirányzatai között működési célú hitelbevétel nem
szerepelhet.
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4. Martonvásár Város Képviselő-testülete kéri polgármesterét, hogy az
ERSTE Bank Nyrt. és Martonvásár Város között hatályos, ez év
december 21-én lejáró 25.000.000 Ft összegű folyószámlahitel
szerződést, 2011. évre szólóan, változatlan összegben újrakösse, a
szerződést aláírásával ellássa.
A határozat végrehajtásának határideje: 2011. január 25.
A határozat végrehajtásáért felelős : polgármester
jegyző
osztályvezetők
intézményvezetők
2. napirendi pont
Átmeneti költségvetési rendelet megalkotása
Dr. Szabó Tibor: a napirendet több alkalommal tárgyaltak a bizottságok, az átmeneti
költségvetési rendelet megalkotásának egyrészt jogszabályi indokai vannak, másrészt pedig a
takarékos 2010. évi költségvetés befejezése, ill. a következő költségvetés megalkotásáig a
rendelet-tervezetben lévő szempontokat kell figyelembe venni. Megállapította, hogy kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
25/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
az önkormányzat 2011. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról
Martonvásár Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, módosított 1992.
év XXXIII. tv. 76. §-a alapján az alábbi, átmeneti költségvetési rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § A rendelet hatálya kiterjed Martonvásár Város Önkormányzatára, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzati költségvetési szervek
gazdálkodására.

AZ ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI
2. § (1) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője az önkormányzat
bevételeinek folytatólagos beszedéséről gondoskodik.
(2) A céljelleggel átvett, illetve támogatásértékű bevételek felhasználása az
adott célra folyamatosan történhet.
(3) A 2010. évi pénzmaradvány áthúzódó kötelezettséggel terhelt részei az
adott feladatokhoz használhatók fel.
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(4) A folyamatban lévő közbeszerzések esetében az eljárások elbírálása és
eredményhirdetése után vállalható kötelezettség.
3. § A polgármester az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak
figyelembevételével az alábbiak szerint jogosult fedezni:
(1) A működési kiadások az önállóan működő költségvetési szervek, valamint
a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az alábbiak szerint teljesíthetők:
a)
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kifizetése
a hatályos közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv., valamint a
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók esetében 2011.
január 1. napjától a soros átsorolásokkal és a kötelező
bérfejlesztéssel módosított összegű személyi juttatások és ezek
járulékai időarányos részéig terjedhet, kivéve a fenti jogszabályok
alapján történő jubileumi jutalom kifizetését, melyet az esedékesség
napján teljes összegben kell kifizetni.
b)
a 2011. január 01-én hatályos közalkalmazotti, köztisztviselői
törvény, a Munka törvénykönyve szerint kell rendelkezni a
köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka törvénykönyv hatálya
alá tartozók külön juttatásának kifizetéséről.
b.a) az önállóan működő intézmények
- a vásárolt élelmezés esetében az érvényes szerződésben
szereplő fajlagos étkezési díjaknak,
- a közüzemi díjaknak, valamint
- az egyéb dologi kiadásoknak
a 2010. évi eredeti dologi előirányzat összegének 15 %-át
használhatják fel havonta.
b.b) A Polgármesteri Hivatal a dologi kiadásokra az átmeneti
időszakban a 2010. évi eredeti költségvetés 15%-át használhatja fel
havonta, kivéve a szociális ellátásokat, amelyek az állami
támogatásokkal növelt összeg alapján kerülnek meghatározásra
időarányos módon. A városüzemeltetéssel összefüggő kiadások
esetében az érvényes szerződések szerint, és a Martonvásár Város
többször módosított 17/2009. (XII.15.) Önk. rendeletében biztosított
2.500.000 Ft erejéig történhetnek a kifizetések.
c.)
Támogatásértékű kiadásként, átadott pénzeszközként a 2010. évi
eredeti előirányzat időarányos része utalható, kivéve a külön
képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott támogatási összegeket.
d)
A hitel-és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell
pénzügyileg teljesíteni.
e)
Tartalék
előirányzatok
esetében
csak
az
áthúzódó
kötelezettségvállalások előirányzatai, valamint az általános tartalék
előző évi időarányos összege kerülhet felhasználásra.
f)
A szociális ellátások, juttatások és segélyek a szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. Tv. rendelkezései, valamint
Martonvásár Város szociális rendelete alapján fizethető.
g)
A költségvetési rendelet elfogadásáig, a 2010-ben nyilatkozattal
választott cafetéria juttatások 6.000 Ft/fő/hó összegig teljesíthetőek.
(2) Felújítási és beruházási kiadások esetében csak az áthúzódó
kötelezettségvállalások előirányzatai teljesíthetők, kivéve a balesetveszély
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elhárítás eseteit a sürgős beavatkozást igénylő esetekben.
4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti
gazdálkodás időszakában a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló törvénynek, a jogszabályoknak és az önkormányzat
rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
(2) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2011. évi
költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások
beépítésre kerülnek a 2011. évi költségvetésbe.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. § (1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet Martonvásár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.
Dr. Szabó Tibor
Polgármester

Dr. Koltai Gábor
Jegyző

Kihirdetve:
3. napirendi pont
2011. évi folyószámlahitel biztosítása
Varga Ferenc: a folyószámla hitelkeret 2010. december 31. napjával lejár, változatlan
formában, 25 millió forint folyószámla hitelkeret igénylését javasolja a képviselő-testületnek
azzal, hogy hatalmazza fel a polgármester a szükséges szerződés megkötésére.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
224/2010. (XII. 21.) határozata
Folyószámla hitelkeret igénylése
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évre (2011.
december 31.-ig) 25 millió forint folyószámla hitelkeretet igényel a folyószámlát
vezető ERSTE Bank Zrt.-től.
2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges szerződést kösse meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2010. december 31.
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4. napirendi pont
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása
Dr. Koltai Gábor: a testület elfogadott egy új romájú, tartalmú költségvetési szemléletet,
ehhez igazodó módon javasolja kiegészíteni az egyes intézmények szakfeladatait.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
225/2010. (XII.21.) határozata
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár
Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2011. február 1.-i hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 8.2.1., Alaptevékenység c. pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 8.2.1. Alaptevékenység:
Megnevezés

Szakfeladat száma

8.2.1.1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

8.2.1.2

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

8.2.1.3

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

381103

8.2.1.4

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

8.2.1.5

Lakó és nem lakó épület építése

412000

8.2.1.6

Út, autópálya építése

421100

8.2.1.7

Híd, alagút építése

421300

8.2.1.8

Bontás

431100

8.2.1.9

Építési terület előkészítése

431200

8.2.1.10

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

8.2.1.11

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Forum Martini)

581400

8.2.1.12

Egyéb kiadói tevékenység

581900

8.2.1.13

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000

8.2.1.14

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

8.2.1.15

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

8.2.1.16

Építményüzemeltetés

811000

8.2.1.17

Zöldterület-kezelés

813000

8.2.1.18

Önkormányzati jogalkotás

841112

8.2.1.19

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841114

8.2.1.20

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841115

8.2.1.21

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati
vál. kapcs. tev.

841116

8.2.1.22

Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841117

8.2.1.23

Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.

841118

8.2.1.24

Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi
igazgatása

841129

8.2.1.25

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133
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8.2.1.26

Önkormányzatok,
közbeszerzési
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

8.2.1.27

Közvilágítás

eljárásainak

841401
841402

8.2.1.28

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

8.2.1.29

Önkormányzatok és többcélú
igazgatási tevékenysége

841126

8.2.1.30

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai

841901

8.2.1.31

Központi költségvetési befizetések

841902

8.2.1.32

Finanszírozási műveletek

841906

8.2.1.33

Fejezeti
és
elszámolása

kistérségi

általános

társulások

tartalékok

841908

8.2.1.34

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842155

8.2.1.35

Közterületek rendjének fenntartása

842421

8.2.1.36

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842541

8.2.1.37

Háziorvosi alapellátás

862101

8.2.1.38

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

8.2.1.39

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231

8.2.1.40

Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás /Szemészet,
Ügyelet/

862240

8.2.1.41

Fogorvosi alapellátás

862301

8.2.1.42

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869031

8.2.1.43

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

8.2.1.44

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

8.2.1.45

Idősek nappali ellátása

881011

8.2.1.46

Rendszeres szociális segély

882111

8.2.1.47

Időskorúak járadéka

882112

8.2.1.48

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

8.2.1.49

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882114

8.2.1.50

Ápolási díj alanyi jogon

882115

8.2.1.51

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

8.2.1.52

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

8.2.1.53

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

8.2.1.54

Óvodáztatási támogatás

882119

8.2.1.55

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882121

8.2.1.56

Átmeneti segély

882122

8.2.1.57

Temetési segély

882123

8.2.1.58

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

8.2.1.59

Mozgáskorlátozottak
támogatása

882125

8.2.1.60

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

8.2.1.61

Közgyógyellátás

882202

8.2.1.62

Köztemetés

882203

Szociális étkeztetés

889921

8.2.1.63
8.2.1.64
8.2.1.65

közlekedési

Házi segítségnyújtás (Szent László Völgye
Segítő Szolgálat)
Családsegítés (Szent László Völgye Segítő
Szolgálat)

889922
889924
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8.2.1.66

8.2.1.67

Támogató szolgálat (Szent László Völgye Segítő
Szolgálat)

Önkormányzatok
lakástámogatás

által

nyújtott

889925

889942

8.2.1.68

Civil szervezetek működési támogatása

890301

8.2.1.69

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

8.2.1.70

Közcélú foglalkoztatás

890441

8.2.1.71

Közhasznú foglalkoztatás

890442

8.2.1.72
8.2.1.73

8.2.1.74

Közmunka

890443

Kulturális műsorok, rendezvények,
szervezése. /Martonvásári Napok/

kiállítások

Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

900400

931102

8.2.1.75

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

8.2.1.76

Máshová
nem
sporttámogatás

931903

8.2.1.77

Köztemető-fenntartás, működtetés

sorolható

egyéb

960302

„

2.) A Képviselő-testület Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt
tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Martonvásár Város
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli
Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése
érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a
módosítások bejegyzését.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a
döntést követő 8 nap
5. napirendi pont
Javaslat ár- díjtételek meghatározására
Varga Ferenc: a pénzügyi bizottság a napirendet tárgyalta és az előterjesztés szerint
elfogadásra javasolta. Ismertette az új elemként jelentkező tételeket. A bizottság az
önkormányzati intézmények terembérleti díjának meghatározását, kialakítását a december 21én megtartott kabinetülés hatáskörébe utalta azzal, hogy a testület döntsön róla. Az ülésen a
most kiosztásra került előterjesztés szerinti díjakat javasolják elfogadni. A szemétszállítási díj
nem volt egyértelmű, az alaprendelet szerint fizetendő összeg 295 Ft+Áfa, az előzetes
tárgyalások szerint 2011. évben nem emeli a szolgáltató. A sportegyesületek által díjmentesen
használják, ill. használhatták a tornatermet, kérte, hogy erről készüljön összegszerű kimutatás.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a polgármester és alpolgármester úr tárgyalt a
személyszállítást végző vállalkozóval és az a megállapodás született, hogy január 1-től
valamelyest csökkentett járatszámmal üzemel Erdőháton és Kismartonban, de ennek
kompenzálására ingyenes lesz a helyi tömegközlekedés, ez közel 6 millió forintos
megtakarítást eredményez az önkormányzatnak.
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Dr. Szabó Tibor: tekintettel arra, hogy a helyi tömegközlekedésre született egy
megállapodás, ami nincs összhangban a helyi rendelettel, így a 6. számú javaslattal mi a
teendő?
Dr. Koltai Gábor: nem szükséges elfogadni az erre vonatkozó díjtételt, ill. rendeletet, ha
ingyenes lesz a személyszállítás.
Dr. Szabó Tibor: tehát olyan rendeletet kell elfogadni, ami azt mondja ki, hogy ingyenes a
személyszállítás Martonvásáron. A szemétszállítással kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy az elmúlt napokban tárgyalást folytatott az Érdkom képviselőjével és úgy állapodtak
meg, hogy 2011. március végéig változatlan feltételekkel szállítják el a kommunális
hulladékot, ezen időig új megállapodást köt az önkormányzat és a szállító cég, aminek a
lényeges változó eleme, hogy a ténylegesen elszállított szemétmennyiség szerint fog
számlázni. Mivel ez a rendelet is függőben van, mi a teendő ez esetben?
Dr. Koltai Gábor: összeget mindenképpen el kell fogadni a rendeletben, a jelenleg
érvényben lévő szállítási díjat tartalmazza.
Dr. Gyulay Gyula: véleménye szerint a nulla forint + ÁFA nem megfelelő meghatározás,
javasolta a rendeletben a „térítésmentes” szót használni.
Bíró László: nulla forintos számla nincs, nem létezik, valóban a térítésmentes szót kell
használni a rendeletben.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
226/2010. (XII. 21.) határozata
terembérleti díjak meghatározásáról
1.)
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzati intézmények terembérleti díját az alábbiak szerint határozza
meg.

Geróts terem
Klubház
Orvosi rendelő
Óvoda aula
Iskola aula
Iskola tanterem

Ha a résztvevők Egyéb
min. 80 %-a 14 év esetben
alatti
2.000.-Ft/óra
4.000.-Ft/óra
2.000.-Ft/óra
4.000.-Ft/óra
8.000.-Ft/óra
2.000.-Ft/óra
4.000.-Ft/óra
3.000.-Ft/óra
6.000.-Ft/óra
(külön
2.000.-Ft/óra
4.000.-Ft/óra

megállapodás hiányában)

Iskola

tornaterem

4.000.-Ft/óra

6.000.-Ft/óra

(hétvégén és hétköznap 16:00
óra
után,
kivétel
az
önkormányzat
által
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támogatásban
szervezetek,
esetében)

részesülő
egyesületek

2.) Az 1.) pont szerinti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester és intézményvezetők
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
227/2010. (XII.21.) határozata
Óvodamúzeum látogatási díjairól
1.)
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Óvodamúzeum látogatási díjait az alábbiak szerint határozza meg 2011. január
1. napjától kezdődően:
a.) teljesárú belépő
400.-Ft/fő
b.) kedvezményes árú belépő
200.-Ft/fő
c.) családi jegy
800.-Ft/fő
2.) Az 1.) pont szerinti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A határozat végrehajtásáért felelős: Klubházvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
228/2010. (XII.21.) határozata
Könyvtári díjak meghatározásáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi és
Iskolai Könyvtár díjait 2011. január 1. napjától kezdődően az alábbiak szerint
határozza meg:
a.) beiratkozási díj 16 éven felülieknek
500.-Ft/fő
b.) beiratkozási díj aktív keresőknek
1.000.-Ft/fő
c.) internet ½ órára
125.-Ft/fő
d.) internet 1 órára
250.-Ft/fő
e.) fénymásolás A4
30.-Ft/lap
f.) fénymásolás A3
40.-Ft/lap
2.) Az 1.) pont szerinti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
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A határozat végrehajtásáért felelős: könyvtárvezető
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
229/2010. (XII.21.) határozata
Építési telkek minimum árának meghatározásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát 2011. évre
vonatkozóan nem emeli, illetőleg értékesítés esetén egyedileg dönt az eladási
ár meghatározásáról.
A határozat végrehajtásáért felelős:
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.12.31.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
230/2010. (XII.21.) határozata
Talajterhelési díj meghatározásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjat
nem módosítja 2011. évben.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.12.31.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
231/2010. (XII.21.) határozata
Vízdíjak meghatározásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízdíjakat a
szolgáltató által ajánlott áron felül a továbbiakban nem kívánja 2011. évre
vonatkozóan módosítani.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.12.31.
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Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
232/2010. (XII.21.) határozata
Üzlethelyiségek bérleti díjának meghatározásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti díját 2011. évre vonatkozóan nem
módosítja.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.12.31.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
233/2010. (XII.21.) határozata
Társulási díjak meghatározásáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási díjak
összegét 2011. évre vonatkozóan nem emeli.
2.) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az építésügyi hatósági igazgatási
társulás díjait a normatíva és a ráfordítások költségeinek függvényében
ügyszám arányosan kell meghatározni.
3.) A Képviselő-testület kezdeményezi a szemészeti ellátás igénybevételére
kötött megállapodások felülvizsgálatát.
4.) A testület felkéri a jegyzőt, tájékoztassa a társulási díjak tárgyában hozott
döntésekről az érintett önkormányzatokat.
A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3. pont: polgármester, 4. pont: jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2011.12.31., 2.-3. pont:
folyamatos, 4. pont: 2010.12.31.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
a köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.) önk. rendelet
módosításáról
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Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi XLIII. tv. 40.
§. (2) - (3) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.)
önk. rendelete módosítására jelen rendeletet alkotja.
1. §.

A köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.) önk. rendelet
(továbbiakban: ÖR) 2. számú melléklete jelen rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.

2. §

Az ÖR 4. számú melléklete jelen rendelet 2. számú melléklete szerint
módosul.

3. §

Az ÖR 5. számú melléklete jelen rendelet 3. számú melléklete szerint
módosul.

4. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) A folyamatban lévő ügyekben az ügyfélre kedvezőbb rendelkezést
kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.)
önk. rendelet módosításáról szóló 26/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„2. számú melléklet
1. A sírhely megváltás díja.
1.1. Sírhely, I-es (25 év)
1.2. Sírhely, II-es (25 év)
1.3. Urnafülke (10 év)
1.4. Kripta, sírbolt (60 év)

6000.-Ft + ÁFA
12000.-Ft + ÁFA
6000.-Ft + ÁFA
80000.-Ft + ÁFA”

2. A sírhely újraváltás díja.
2.1. Sírhely, I-es (25 év)
2.2. Sírhely, II-es (25 év)
2.3. Urnafülke (10 év)
2.4. Kripta, sírbolt (60 év)

16000.-Ft + ÁFA
40000.-Ft + ÁFA
20000.-Ft + ÁFA
120000.-Ft + ÁFA”
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2. számú melléklet a köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.)
önk. rendelet módosításáról szóló 25/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„4. számú melléklet
Temető fenntartási hozzájárulási díj:
A temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke: 1.300.-Ft/nap + ÁFA.”
3. számú melléklet a köztemetőről és temetkezésről szóló 39/2005. (XII. 21.)
önk. rendelet módosításáról szóló 25/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„5. számú melléklet
Halotthűtő használati díja:
1. egyszeri alapdíj: 960.-Ft + ÁFA
2. minden további tárolási napért fizetendő díj: 960.-Ft/nap + ÁFA.”
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
27/2010. (XII. 21.) rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló
10/2006. (VI.12.) önk. rendelete módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítésük szabályairól szóló 10/2006. (VI.12.) rendelete módosításáról az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló
10/2006. (VI.12.) önk. rendelet (továbbiakban: ÖR) 19.§ (1) bekezdés a.) pontja
az alábbiak szerint módosul:
„a.)

Szociális alapú bérlet Költségalapú bérlet
Összkomfortos lakás
300.-Ft/m²
550.-Ft/m²

Komfortos lakás
Komfort nélküli lakás
2.§

200.-Ft/m²
100.-Ft/m²

450.-Ft/m²
350.-Ft/m²

Piaci alapú bérlet

650.-Ft/m²
550.-Ft/m²
450.-Ft/m² „

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, és kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 10/2006.
(VI.12.) önk. rendelet módosításáról szóló 32/2008. (XII.16.) önk. rendelet.
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(4) Jelen rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
k.m.f.

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve:…………………………………..
jegyző
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
28/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
a FORUM MARTINI hirdetési díjainak meghatározásáról szóló 25/2005. (X. 26.)
önk. rendelet módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a FORUM MARTINI önkormányzati lap
hirdetési díjainak meghatározására jelen rendeletet alkotja.
1. §.

A FORUM MARTINI hirdetési díjainak meghatározásáról szóló 25/2005.
(X. 26.) önk. rendelet melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint
módosul.

2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
Polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a FORUM MARTINI hirdetési díjainak meghatározásáról
szóló 25/2005. (X. 26.) önk. rendelet módosításáról szóló 28/2010. (XII. 21.) önk.
rendelethez
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„1. számú melléklet:
A FORUM MARTINI hirdetési díjai:
1. egész oldalas (A/4) hirdetés
2. ½ oldalas hirdetés
3. ¼ oldalas hirdetés
4. 1/8 oldalas hirdetés
5. lakossági hirdetés
5.1. 10 szóig
5.2. 10 szó felett minden szó
6. vállalkozási hirdetés
6.1. 10 szóig
6.2. 10 szó felett minden szó
7. színes hirdetés
7.1. egész oldalas (A/4)
7.2. ½ oldalas
7.3. ¼ oldalas
8. A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.”

40000.- Ft
20000.- Ft
12000.- Ft
6000.- Ft
1000.- Ft
100.- Ft
2500.- Ft
300.- Ft
75000.- Ft
37500.- Ft
22000.- Ft

Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
29/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
a vásárokról és a piacokról szóló 37/2005. (XII. 21.) önk. rendelet módosításáról
Martonvásár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról
és a piacokról szóló 37/2005. (XII. 21.) önk. rendelete módosítására jelen
rendeletet alkotja.
1. §

A vásárokról és a piacokról szóló 37/2005. (XII. 21.) önk. rendelet 1.
számú melléklete jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző
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Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a vásárokról és a piacokról szóló 37/2005. (XII. 21.) önk.
rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„1. számú melléklet
A vásár, piac, alkalmi vásár helyfoglalási díjai:
1. Árusítóhelyen alkalmi árusítás
1.1. 5 m2-ig
700.-Ft/nap
1.2. 5 m2 felett
160.-Ft/m2/nap
2. Sátor, bódé
2.1. 5 m2-ig
1500.-Ft/nap
2.2. 5 m2 felett
300.-Ft/m2/nap
3. Mutatványosok
500.-Ft/m2/nap
4. Kitelepülő vendéglátósok
1200.-t/m2/nap
5. Járművek
500.-Ft/db/nap
6. Önkormányzat által létesített elektromos áram vételi hely igénybevétele
6.1. 230 V
3000.-Ft/nap
6.2. 400 V
6000.-Ft/nap
7. A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.”

Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2010. (XII. 21.) rendelete
a Mezei Őrszolgálatról szóló 23/2005 (X. 26.) önk. rendelete módosításáról
Martonvásár Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997 évi CLIX. törvény 19. §ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Martonvásár Város közigazgatási területén lévő mezőgazdasági rendeltetésű
termőföldek őrzése érdekében a következő rendeletet alkotja.
1. § a Mezei Őrszolgálatról szóló 23/2005 (X. 26.) önk. rendelet 3. számú
melléklete jelen rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
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Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a Mezei Őrszolgálatról szóló 23/2005 (X. 26.) önk. rendelet
módosításáról szóló 30/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„3. számú melléklet
A mezőőri járulék
1. A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként: 525.-Ft.”
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
a helyi tömegközlekedés díjtételeiről szóló 12/2008. (IV. 30.) önk. rendelete
módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállításról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §. (1)
bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.
§-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi
tömegközlekedés díjtételeiről jelen rendeletet alkotja.
1. §

A helyi tömegközlekedés díjtételeiről szóló 12/2008. (IV. 30.) önk.
rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„2. § A tömegközlekedés térítésmentes”
3. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
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Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2010. (XII. 21.) rendelete
a közterület rendeletetéstől eltérő használatáról szóló 21/2008. (IX.30.) önk.
rendelete módosításáról

Martonvásár
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közterület használat
egyes kérdéseiről jelen rendeletet alkotja.
1. §

A közterület rendeletetéstől eltérő használatáról szóló 21/2008. (IX.30.)
önk. rendelet 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletében
foglaltak szerint módosul.

2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a közterület rendeletetéstől eltérő használatáról szóló
21/2008. (IX.30.) önk. rendelet módosításáról szóló 32/2010. (XII. 21.) önk.
rendelethez
„21/2008. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete
Közterület használati díjak:
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat, kirakat, ernyő
1100 Ft/m2/hó
2. Vendéglátó előkert
1100 Ft/m2/hó
3. Cirkusz
25 Ft/m2/nap
4. Mutatványos
450 Ft/m2/nap
5. Árusító és egyéb fülkék
750 Ft/m2/hó
6. Alkalmi árusítás
150 Ft/m2/nap
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvvezető

21
7. Kiállítás, sport, kulturális rendezvény 15 Ft/m2/nap
8. Gépjármű
1500 Ft/vár. hely/nap
9. Építési, bontási anyagok
3 munkanapot követően
1100 Ft/m2/nap
10. Egyéb célú
150 Ft/m2
11. Mozgóárusítás
1800 Ft/jármű/nap
12. Hirdetőtábla
1000 Ft/m2/hó
13. A kaució mértéke: a közterület-használati engedély 10 %-ának megfelelő
összeg.
14. A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.”
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
a szennyvízelvezetés- és kezelés díjának megállapításáról szóló 4/2006. (II. 13.)
önk. rendelet módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülte az 1990. évi LXXXVIII.
törvny 7. §. (1) és 11. §. (1) bekezdésében és a törvény mellékletének B.) pontja
szerinti felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szennyvízelvezetés- és kezelés díjának megállapítására jelen rendeletet alkotja.
1. §

A szennyvízelvezetés- és kezelés díjának megállapításáról szóló 4/2006.
(II. 13.) önk. rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Szolgáltató kezdeményezése alapján a szennyvízelvezetés – és
kezelés díjának mértéke 450 Ft/m3 + ÁFA.”

2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2010. (XII. 21.) önk. rendelete
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a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és
elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelete módosításáról
Martonvásár
Város
önkormányzatának
képviselő-testülete
az
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §

A közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről
és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet 1. számú melléklet 1.
pontja e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. §.

(1) Jelen rendelet 2011. január 1.-vel lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
k.m.f.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kihirdetve: …………………
jegyző
1. számú melléklet a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) rendelet módosításáról
szóló 34/2010. (XII. 21.) önk. rendelethez
„1.) A háztartási szilárd hulladék összegyűjtésének és ártalmatlanításának
díja:
a.) egyszeri ürítés díja: 295.-Ft + ÁFA/ ürítés”
6. napirendi pont
Martonvásár –
megszüntetése

Bodajk

Építésügyi-

Hatósági-

igazgatási

Társulás

Dr. Koltai Gábor: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy miért kell Bodajk és Martonvásár
között létrejött építéshatósági igazgatási társulást megszüntetni.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
234/2010. (XII. 21.) határozata
bodajki társulás megszüntetéséről
1./

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bodajk
Város Képviselő – testületének 227/1010. (XI. 30.) sz. határozatát,
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2./

megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, hozzájárul a
Martonvásár – Bodajk Építésügyi Hatósági Igazgatási Társulási
Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban
foglaltak szerinti megállapodás aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős:
A határozat végrehajtásának határideje:

polgármester
azonnal

7.) napirendi pont
A helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi
érdekeltségi rendszer
Dr. Szabó Tibor: a bizottsági üléseken, különböző megbeszéléseken már tárgyalták ezt az
ügyet. Röviden tájékoztatta a jelenlévőket, az előterjesztés lényegéről. Elmondta, hogy jelen
pillanatban az összes hátralék 63 millió forint, amiből behajthatatlan több mint 14,5 millió
forint. Az összegeket a pénzügyi bizottság elnökével és a pénzügyi osztályvezetővel
áttekintették, kidolgoztak egy cselekvési programot arra vonatkozóan, hogy milyen módon
fogja az önkormányzat a kintlévőségeket, ill. adóhátralékokat behajtani.
Dr. Koltai Gábor: a pénzügyi bizottság javaslatai átvezetésre kerültek az előterjesztésben. A
rendelet-tervezet 4. §.-ában 80 % teljesülése esetén engedélyezhető a kifizetés, ami lehetetlen.
Ezért a most kiosztott rendelet-tervezet 4. § b) pontja szerint az önkormányzatot megillető,
tárgyévet megelőző öt évre összevont, behajthatónak minősített adótartozás címén
nyilvántartott adókból beszedett összeg 60 %-át kell elérni. Kérte, hogy a testület a most
kiosztott érdekeltségi rendszerről szavazzon.
Kuna Ferenc: a hátralékok összegében szerepel a be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás,
ami 24 millió forint.
Dr. Szabó Tibor: az érdekeltségi hozzájárulásból meglévő kintlévőség nem szerepel a
táblázatban. Egyetért azzal a javaslattal, hogy a rendelet-tervezet 4. § b) pontja 60 %-ra
változzon. Úgy gondolja, hogy komoly cél, amit az önkormányzat kitűz a hátralékok
beszedése érdekében. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2010.(XII. 21.) önk. rendelete
a helyi adók beszedésének hatékonysága érdekében bevezetett anyagi
érdekeltségi rendszerről
Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ba
foglalt felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1991. évi LXV. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adók tekintetében a beszedett
késedelmi pótlékok, mulasztási és adó bírságok terhére az anyagi érdekeltség feltételeit a
következők szerint szabályozza:
1. A rendelet célja
1. § Jelen rendeletben meghatározott érdekeltségi rendszer létrehozásával a képviselő-testület
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biztosítani kívánja az önkormányzat adórendeleteiben foglalt és az önkormányzat
költségvetési rendeletében előirányzott helyi adó bevételek teljesítését, továbbá csökkenteni
kívánja a hátralékok állományát.
2. A rendelet hatálya
2. § E rendelet hatálya kiterjed
(1) Az adóhatáskör címzettjére (jegyző), a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban. Hivatal)
adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire,
(2) a Hivatalban a helyi adók tervezését, beszedését, számviteli elszámolását végző
vezetőre és köztisztviselőkre, továbbá
(3) a Hivatalban az adóügyekhez kapcsolódó feladatok ellátásában közreműködő egyéb
jogviszonyban foglalkoztatottak.
3. Az érdekeltségi rendszer
3. § (1) Az anyagi érdekeltségi rendszer forrása: a helyi adók, valamint hátralékok után a
tárgyévben befizetett késedelmi pótlék, mulasztási és adóbírság.
(2) Az anyagi érdekeltség mértéke: maximum a rendelet hatálya alá tartozó éves
besorolási bruttó illetményének, illetve szerződés szerinti bérének 10 %-a.
(3) Az anyagi érdekeltség felosztása: a jegyző részére járó juttatás összegét a
polgármester, a 2. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak esetében járó összeget a
jegyző határozza meg úgy, hogy az adóévre vonatkozó költségvetési beszámoló
képviselő-testület általi elfogadását követő hónap 10-ig elszámolásra és kifizetésre
kerüljön.
4. § A 3. § (2) bekezdésében meghatározott kifizetés a következő feltételek teljesülése esetén
engedélyezhető:
a) Az önkormányzat éves adóbevételi tervében meghatározott adóbevétel összege 90 %ban teljesült az adóév utolsó napján és
b) Az önkormányzatot megillető, tárgyévet megelőző öt évre összevont, behajthatónak
minősített adótartozás címén nyilvántartott (meg nem fizetett) adókból beszedett
összeg eléri az adótartozás 60 %-át.
c) A b) pont szerinti feltételt a 2011. évtől behajtható hátralékok állományára kell
alkalmazni.
5. § (1) A 3. § (1) bekezdés szerinti, az anyagi érdekeltségi rendszer tervezett forrásaként
meghatározott összeget az adóévre vonatkozó költségvetési beszámoló elfogadásáig
elkülönítetten kell kezelni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elkülönítetten kezelt keret fel nem használt része a
következő évre átvihető.
(3) Az érdekeltségi jutalékként kifizetett összeg járulékai is az (1) bekezdés szerinti
keretet terhelik.
4. Záró rendelkezések
6. § (1) A rendelet 2010. december 23-án lép hatályba, rendelkezéseit a 2010-es adóévtől kell
alkalmazni.
(2) A 4. § b) pont szerinti feltételt a 2011. évtől behajtható hátralékok állományára kell
alkalmazni.
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(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

8. napirendi pont
Felhatalmazás szerződések meghosszabbítására
Varga Ferenc: a polgármester úr vezetésével adhoc bizottság felülvizsgálta a szerződéseket,
arra a megállapításra jutottak, hogy kedvezőbb feltételekkel köti meg vagy keres más,
hatékonyabb ellátási, megoldási formákat. Javasolta, hogy a testület adjon felhatalmazást a
polgármester úrnak az esedékes szerződések szükség szerinti meghosszabbítására.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
235/2010. (XII.21.) határozata
szerződések meghosszabbítására adott felhatalmazás tárgyában
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az év végén lejáró, önkormányzati szerződéseket szükség
szerint meghosszabbítsa a szerződésekben foglalt – vagy annál kedvezőbb feltételekkel, maximum 1 évre.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pont szerint
meghosszabbított szerződésekről a szerződéskötést követő ülésen adjon
tájékoztatást.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 1.) pont – azonnal
2.) pont - folyamatos
9.) napirendi pont
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelme
Dr. Szabó Tibor: tájékoztatta a jelenlévőket a rendezvényről, 50 Ft támogatást javasolt.
Varga Ferenc: a pénzügyi bizottság az alapítvány kérelmét nem támogatta.
Szigeti Zoltán: az oktatási bizottság szintén nem támogatta az alapítvány kérelmét
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 5 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
236/2010. (12.21.) számú határozata
támogatás csángó fesztivál rendezéséhez
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1.)
Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány támogatási kérelmét megtárgyalta.
2.) A Képviselő-testület az Alapítvány tiszteletre méltó céljával, mely a csángó
magyarság megmaradását, felemelkedését szolgálja egyetért, az Alapítvány
rendezvényét 50.000.-Ft összeggel támogatja.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011. január 10.
Dr. Szabó Tibor: kérte a testületi tagokat, ill. az ülésen megjelenteket, hogy aki tud vegyen
részt 2011. február 5-én megrendezésre kerülő „Csángó Bál”-on, amit Budapesten, a Petőfi
Csarnokban tartanak.
10. napirendi pont
Érdi Tűzoltóság kérelme működése támogatásához
Varga Ferenc: tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a tűzoltóság
kérelmét és támogatásra érdemesnek minősítette azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell keresni
a tűzoltóságot, mi az az összeg, amely még nagyságánál fogva érdemi támogatás jelenthet
számukra.
Dr. Koltai Gábor: tájékozódott az érdi tűzoltóságnál, ahol elmondták, hogy 2-5 millió forint
között kapnak támogatást a területükhöz tartozó önkormányzatoktól. Ez ügyben megkeresett
több települést is, pld. Tárnokot, ők 500 e Ft támogatást adnak, míg Ráckeresztúr 50 Ft
támogatást nyújtott az elmúlt évben a tűzoltóság részére.
Varga Ferenc: javasolta 200 eFt-tal támogatni a tűzoltóságot.
Horváth Bálint: javasolta, hogy 100 eFt-tal támogassa Martonvásár Önkormányzata az érdi
tűzoltóságot.
Dr. Szabó Tibor: szavazásra tette fel Horváth Bálint képviselő úr javaslatát, mely szerint
Martonvásár Város Önkormányzata 100 eFt-tal támogassa az érdi tűzoltóságot.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
237/2010. (XII. 21.) határozata
az Érdi Tűzoltóság támogatásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy támogassa Érd Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóságának
működéséhez 100.000.- Ft támogatást biztosít 2011. évi költségvetésében a
Tűzoltóság működési feladatainak ellátásához.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
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11. napirendi pont
Javaslat a 2011. évi iskolatej programban való részvételre
Varga Ferenc: a pénzügyi bizottság az előterjesztés megtárgyalta, javasolta, hogy heti 3
napon keresztül biztosítsák az iskolatejet az intézményekben.
Horváth Bálint: az általános iskola igazgató asszonyától kapott tájékoztatás szerint, jelenleg
2 napon van iskolatej a gyermekek számára, még ezt is soknak tartja, mert a gyerekek nem
fogyasztják el, véleménye szerint 1 nap is elegendő lenne.
Dr. Gyulay Gyula: egyetértett Varga Ferenc képviselő úr javaslatával, 3 napon keresztül
biztosítsák az iskolatejet, a fennmaradó két nap pedig gyümölcsöt adjanak a gyermekeknek.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a
képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
238/2010. (XII.21.) határozata
Iskolatej program folytatásáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
amennyiben az iskolatej-program az ismert feltételek mellett meghosszabbításra kerül,
az önkormányzat által fenntartott Beethoven Általános Iskolában és a Brunszvik Teréz
Óvodában a 2011. évre heti 3 napon biztosítja az iskolatej-ellátást és ehhez a
szükséges fedezetet 2011. évi költségvetésben biztosítja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezetők
A határozat végrehajtásának ideje: 2011. december 31.

12.) napirendi pont
Intézményvezetői megbízások
Szigeti Zoltán: az oktatási bizottság a napirendet megtárgyalta és az intézményvezetők
beleegyező nyilatkozatát bírva, a határozati javaslatok elfogadását javasolta a testületnek.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
239/2010.(XII. 21.) határozata
a Klubházvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Klubház intézményvezetői feladatainak ellátásával,
határozott időre, 2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig az
intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló Nagy Ágnest bízza meg.
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2.) A Képviselő-testület az intézményvezető magasabb vezetői pótlékát 45.000.Ft-ban, illetményét 241.100.-Ft-ban állapítja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.06.30.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
240/2010.(XII. 21.) határozata
a Könyvárvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
fenntartásában működő Városi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői
feladatainak ellátásával, határozott időre, 2011. január 1. napjától 2011. június
30. napjáig az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban álló Konrádné Papp
Orsolyát bízza meg.
2.) A Képviselő-testület az intézményvezető magasabb vezetői pótlékát 45.000.Ft-ban, illetményét 194.100.-Ft-ban állapítja meg.
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011.06.30.
13.) napirendi pont
Javaslat Fejér Megye Közgyűlése által alapított díjakra történő felterjesztésre
Szigeti Zoltán: az oktatási bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokban
megjelölt személyeket javasolta felterjeszteni a díjakra.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
241/2010. (XII.21.) határozata
megyei díjakra történő felterjesztésről
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejér Megye Közgyűlése
által alapított kitüntető címekre és díjakra, kiemelkedő, példa értékű, hosszú időn át
végzett, kimagasló munkája alapján az alábbi közösségeket, személyeket terjeszti fel:
a)
Salamon Ferencnét – Vörösmarty Mihály Díjra
b)
Dr Simon Endrét - dr. Berzsenyi Zoltán Díjrara
c)
Tóth Ivánt - Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címre
d)
Üvegesné Dr Hornyák Ágnest – Marosi Arnold Díjra
e)
Dr Balla Lászlónét – Németh László Díjra
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A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: 2011. január 15.

14.) napirendi pont
A polgármester illetményének módosítása
Dr. Szabó Tibor: bejelentette a napirendi pont tárgyalása kapcsán személyes érintettségét, a
napirendi pont tárgyalásán nem kívánt részt venni kérte, hogy a testület a bejelentését fogadja
el azzal, hogy az ülés további levezetését átadja Gucsek István alpolgármester úrnak. (Dr.
Szabó Tibor polgármester elhagyta az üléstermet)
Gucsek István alpolgármester: az ülés további vezetését átvette, megállapította, hogy a
képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
242/2010. (XII.21.) határozata
polgármester személyes érintettsége
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
polgármester személyes érintettségének bejelentését elfogadta.

Dr.

Szabó

Tibor

A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Varga Ferenc: az előterjesztés szerint javasolta a polgármester részére 23.190 Ft/hó
nyelvpótlék megállapítását.
Gucsek István: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
243/2010. (XII. 21.) határozata
a polgármester illetményének megállapításáról
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja
181/2010. (X.12.) határozatát és a polgármester illetményét a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján 23.190.-Ft nyelvpótlék
figyelembevételével havi bruttó 506.300.-Ft-ban állapítja meg 2010. október 3.
napi hatállyal.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Varga Ferenc: az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint javasolta, hogy a
polgármester részére 144.900 Ft költségátalány állapítson meg a testület.
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Gucsek István: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
244/2010. (XII. 21.) határozata
a polgármester illetményének megállapításáról
A Képviselő-testület a polgármester részére - választása szerint költségátalányt állapít meg 2010. december 21. napi hatállyal, havi bruttó
144.900.-Ft összegben.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
15.) napirendi pont
Kistérségi munkaszervezet integrációja
Gucsek István az ülés további vezetését visszaadta Dr. Szabó Tibor polgármester úrnak.
Dr. Szabó Tibor: megköszönte az alpolgármester úr munkáját és a testületi ülés további
levezetését átvette. A társulási tanács számára évek óta folyamatos problémát jelent a tanács
munkaszervezete által ellátandó feladatok mennyisége és minősége egyaránt. A tanács
elkülönült munkaszervezeteként működő szolgáltató iroda a folyamatosan növekvő
feladatoknak 2008. évtől egyre kevésbé képes eleget tenni. Ennek egyik oka, hogy a
társulásban résztvevő települések 2007. évtől kezdve, egyre több intézményük fenntartását
adták át a társulási tanácsnak, mely jelentős adminisztratív és szakmai feladatot jelentett a
munkaszervezet számára. Az ehhez szükséges szakembergárda különböző okokból kifolyólag
nem állt és nem áll a szükséges mértékben a szolgáltató iroda, illetőleg a tanács
rendelkezésére. A szolgáltató iroda által ellátandó feladatoknak a tanács által elvárhoz képest
nem megfelelő színvonalú ellátásának másik reális indoka, a munkaszervezet összetételét
folyamatosan módosító fluktuáció, ideértve a vezetőcserét, nem utolsósorban az előírt
végzettséggel rendelkező gazdasági vezető hiánya. Az említett problémák megszüntetése
érdekében a társulásban résztvevő önkormányzatokat képviselő polgármesterek részéről
kezdeményezés történt arra, hogy a tanács hivatali teendőinek ellátására más szervezeti mód
kerüljön kialakításra, nevezetesen Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala végezze a
munkaszervezet feladatait. Martonvásár Város Polgármesteri Hivatala a kezdeményezésnek
eleget téve, megkezdte a szükséges kidolgozói munkát annak érdekében, hogy az átszervezést
követően a vele szemben támasztott két legfontosabb követelménynek eleget tudnak tenni,
melyek a kistérségi társulási tanács hivatali teendőinek ellátása az eddigieknél szakszerűbben,
magasabb színvonalon kell, hogy történjen. Az új szervezeti megoldás kizárólag a
munkaszervezet eddigi működtetésére is rendelkezésre álló költségvetési normatívák,
előirányzatok keretein belül kell, hogy működjön. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás
nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
245/2010. (XII. 21.) határozata
Kistérségi munkaszervezet integrációja
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1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent
László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítását jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a társulási tanács költségvetési
szerveként létrehozott elkülönült munkaszervezet – a Szent László
Völgye Kistérségi Szolgáltató Iroda – megszüntetésre kerüljön és a
társulási tanács hivatali feladatait Martonvásár Város Önkormányzata
képviselő-testületének hivatala (polgármesteri hivatal) lássa el.
A határozat végrehajtásért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
16. napirendi pont
Ügyvezetői álláspályázat elbírálása
Gucsek István: a Képviselő-testület döntött - az egyes városüzemeltetési feladatok
hatékonyabb rendszerben történő üzemeltetése, működtetése céljából - korlátolt felelősségű
társaság létrehozásának szándékáról. A cég alapításához, az alapító okirat elfogadásához
szükséges a cég képviseletét is ellátó ügyvezető megbízása, melynek érdekében a testület
2010.06.29-én pályázatot írt ki a „Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatói álláshelyének betöltésére. Az előkészítő bizottság összetételének módosítása,
benyújtott pályázatokban, szakmai koncepciókban foglaltak kiforratlansága miatt a testület
eredménytelennek nyilvánította ezt a pályázatot, és ismételten kiírta, kisebb módosításokkal.
A beérkezett pályázatok előzetes áttekintését követően javaslom a pályázat eredménytelenné
nyilvánítását.
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
246/2010. (XII.21.) határozata
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata
elbírálása tárgyában
1.) Martonvásár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2.) A testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) pontban foglaltakról a pályázókat
értesítse.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: folyamatos, 2. pont: 8 nap
17. Egyebek
Javaslat építmény- és telekadóról szóló helyi rendelet megalkotására
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Dr. Szabó Tibor: a pénzügyi bizottság és a kabinet a 2011. évi költségvetés előkészítése és a
koncepció készítése, tárgyalása és egyeztetése során elemezte az önkormányzat kiadásait és
bevételeit. Összességében megállapítható, hogy 2011. évben szoros gazdálkodásra lesz
szükség, mely elsősorban a kiadások meggondolását és áttekintését, erre vonatkozóan
lényeges megszorításokat igényel. A költségvetési egyensúly fenntartásának másik lehetséges
megoldása a bevételek növelése. Egy kiegyensúlyozottan gazdálkodó önkormányzatnak
gondolnia kell mindkét megoldás párhuzamos alkalmazására, természetesen anélkül, hogy az
érintett állampolgárokra túl nagy terhet rójon. Megfogalmazódott egy rendelet-tervezet az
építmény- és telekadó kivetése tárgyában, amely módosítja a helyi adókról szóló
önkormányzati rendeletet.
Dr. Koltai Gábor: az építményadó összegében nincs változás, a telekadó tekintetében a
környező települések által már megállapított összegen nem lépett túl a testület a rendelettervezetben megfogalmazott javaslattal.
Dr. Szabó Tibor: felkérte Horváth Bálint képviselő urat, hogy a megalkotandó építmény- és
telekadóról szóló helyi rendeletet egyértelműen kell a lakossággal megismertetni a Forum
Martini helyi lapban, valamint a honlapon. Megállapította, hogy kérdés, több hozzászólás nem
hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Martonvásár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
36/2010. (XII. 21.) rendelete
az építmény- és telekadóról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 1. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi lXV. Törvény 10. §. (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
Martonvásár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi
területén e rendeletével a következő helyi adókat állapítja meg:
a) építményadó,
b) telekadó.
1. Értelmező rendelkezések
2. §.
E rendelet alkalmazásában:
a) az önkormányzat illetékességi területe: az Önkormányzat közigazgatási határa
által behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az
önkormányzati hatáskör kiterjed;
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b) külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van és nem
tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban, továbbá az a jogi
személy, gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye
(központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon működő telepeit, fiókjait,
képviseleteit;
c) vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a
haszonélvezet, a használat joga – ide értve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is –
és a földhasználatot,
d) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlet,
ideértve a zártkertet is;
e) építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás
(épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj
természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre;
f) épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészében elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy időszakos
tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló
létesítményeket is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező
csatlakozó terepszint alatt vannak;
g) épületrész: az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része;
h) hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság
legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő
helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség
összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy
szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és
három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a
fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe; a lakások
esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek
alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy helyrajzi számon
lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos
alapterületét kell hasznos alapterület alatt érteni;
i) építmény megszűnése: ha az épületet lebontják vagy megsemmisül;
j) nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség: a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 20 – 23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 2. §-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
meghatározott intézmények elhelyezését biztosító épület;
k) ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog;
l) belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan földterület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem értve az ingatlannyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és tényleges
mezőgazdasági művelés alatt álló telket;
m) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás;
n) állandó lakóhellyel rendelkező: az a magánszemély, aki az adóév január 1. napján
a népesség-nyilvántartásba a településre állandó lakcímre be van jelentve;
o) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy
fekvőbeteg ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot,
gyógyító célú, vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt,
illetve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár;
p) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt, a közüzemi ellátását végző
szervezetek közül a villamos és gázenergia, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást
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(továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók- ideértve a vízi közmű társulatot is –
alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek feltéve, ha nettó
árbevételük legalább 75 %-ban közvetlenül a fogyasztók számára történő
szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti
pályahálózatot üzemeltető, feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 %-ban a vasúti
pályahálózat üzemeltetéséből származik, valamint a helyi és helyközi
menetrendszerinti tömegközlekedési lebonyolító szervezetek, szolgáltatást nyújtó
feltéve, ha nettó árbevétele legalább 55 %-ban a tömegközlekedési szolgáltatás
nyújtásából származik;
q) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki (amely) az
ingatlan nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan
tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz
benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet
kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulajdonjogának –
a használatba vételi engedély jogerőre emelkedését megelőző – átruházása esetén
a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felek a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak
tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadóak;
r) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2.
mellékletének 91/A. §-a 1-6 pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az
ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás, lakóépület, lakás, kastély, villa,
udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. A
rendeltetésszerű használathoz szükséges, helyben szokásos vagy előírt
teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt azzal, hogy nem minősül
szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be
komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel;
s) kiegészítő helyiségek: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű
használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és
ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás,
szerszámkamra, szín, pince, 20 m2 alapterületig magánszemélyek esetében a
gépkocsi tároló;
t) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat,
és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat
céljára átadott területrészére a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
2. Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség
3. §
(1) A rendelet alkalmazásában adóalany:
a) magánszemély;
b) jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülése.
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(2) A feltételes adómentességről a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §
(2), illetőleg (3) bekezdése rendelkezik.
(3) Az (1) –(2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi
magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességet nemzetközi
szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében az
adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
4. §
Az adókötelezettség kiterjed az Önkormányzat illetékességi
ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra.

területén

lévő

II. fejezet
Építményadó
3. Adókötelezettség
5. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt:
építmény)
(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény
rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény
esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény
esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.
(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
4. Az adó alanya
6. §
(1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján az
építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az ingatlant építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog terheli, az adóalanya a vagyoni értékű jog jogosultja. (A
továbbiakban: tulajdonos) az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
(A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt:
tulajdonos)
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz
benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
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(3) Társasház, -garázs és – üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a
közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
5. Az adómentesség
7. §
Mentes az adó alól:
a) a szociális, egészségügyi, és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló helyiség;
b) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény;
c) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek;
d) az
ingatlan-nyilvántartási
állapot
szerint
állattartásra,
vagy
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl.: istálló, üvegház,
terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen
állattartási,
növénytermesztési
tevékenységéhez
kapcsolódóan használja;
e) azon lakások és lakrészek, amelyeket az adóalany lakás céljára használ vagy
hasznosít, feltéve, ha a tulajdonos az adóév január 1 napján Martonvásár
Városban állandó lakóhellyel (nem magánszemély esetén székhellyel)
rendelkezik, lakóközösségek közös tulajdonában és közös használatában lévő
helyiségek.
6. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
8. §
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély
jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül
épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a
tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell
figyelembe venni.
(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó
napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a
második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(4) Az építmény használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.
7. Az adó alapja
9. §
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
8. Az adó mértéke
10. §
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A 8. § szerinti adóalap után az adó mértéke 465,- Ft/m²/év.

III. fejezet
Telekadó
9. Az adókötelezettség
11. §
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi
földrészlet (továbbiakban: telek).
10. Az adó alanya
12. §
Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén az 6. §
(1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

11. Az adómentesség
13. §
Mentes az adó alól:
a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt;
b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany,
az e célra használt telek után;
c) az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az épületnek
minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel egyező nagyságú –
földrészlet;
d) a lakás, szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi és nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló helyiséghez, illetőleg a költségvetési szerv,
egyház tulajdonában álló építményhez tartozó teleknek a c) pontban
meghatározott mértéket meghaladó része;
e) az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű
létesítményekhez tartozó – jogszabályban vagy hatósági előírásokban
megállapított – védő (biztonsági) terület;
f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek;
g) azon beépítetlen belterületi telek, amely nem áll építési tilalom alatt, azonban
amelyre a hatályos jogszabályok alapján nem lehet építési engedélyt kiadni,
és ezt a helyi építésügyi hatóság az adott telekre vonatkozóan egyedileg
igazolja, feltéve, hogy a telken az adóalany vállalkozói tevékenységet nem
folytat.
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12. Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
14. §
(1) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati
határozat közzétételét követő év első napján, illetve az építmény
megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév
első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen az alapterület
módosulását, a telek átminősítését) a következő év első napjától kell
figyelembe venni.
(3) Az adókötelezettség
a) a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati határozat
közzététele félévének utolsó napján;
b) az építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a
félév utolsó napján szűnik meg.
13. Az adó alapja
15. §
Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

14. Az adó mértéke
16. §
A 14. § szerinti adóalap után az adó mértéke 160.- Ft/m²/év
IV. fejezet
Eljárási szabályok
15. Az adó bevallása, megállapítása, megfizetése
17. §
(1) A helyi adót az önkormányzati adóhatóság – bevallás alapján – kivetéssel
állapítja meg.
(2) Az adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon
belül kell adóbevallást tennie.
(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget
érintő változás nem következik be.
(4) Ha az adózó bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti és
késedelmét nem menti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény
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(a továbbiakban: Art.) 172. §-ban meghatározott mértékű mulasztási bírságot
kell fizetnie.
(5) Az adót évente két egyenlő részletben – az adóév március 15-ig és
szeptember 15-ig – lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni.
(6) kérelem alapján – indokolt esetben – a jegyző részletfizetést, vagy fizetési
halasztás engedélyezhet az Art. 133. §-a alapján.
16. Adómérséklés
18. §
Adómérséklés esetén az Art. 134. §-ában foglaltak az irányadóak.
V. fejezet
Záró rendelkezések
19. §
(1) E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek először 2011. február
15. napjáig kell eleget tenni.
(3) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény, és az Art. rendelkezései az irányadók.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Város
Önkormányzat helyi adókról szóló 3/2005. (II. 14.) rendeletének
építményadóról szóló I. fejezet 1. §., 2- §-a.
Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Kuna Ferenc: tolmácsolta Schröder Gyula plébános úr meghívóját a képviselő-testületnek,
ahol az egyház és az önkormányzat közös dolgairól szeretne egyeztetni, a pontos időpontot
jelzi a testület felé.
Dr. Szabó Tibor: megköszönte a testület nevében a meghívást, kérte a testületi tagokat, hogy
vegyenek részt a közös megbeszélésen.
Horváth Bálint: felkérte Miklósné Pető Ritát, a szervezési osztályvezetőjét, hogy a
pályázatokkal kapcsolatban tartson rövid tájékoztatást.
Miklósné Pető Rita: tájékoztatást adott a már lezárt és folyamatban lévő önkormányzati
pályázatokról, valamint a kistérség által, szociális intézmény felépítésére benyújtott
pályázatról.
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Dr. Szabó Tibor: megköszönte minden kollégának a munkáját, aki a pályázatokkal
foglalkozott, úgy ítéli meg, hogy a hivatal átvétele után minden pályázat tekintetében
előrelépés történt.
Gucsek István: javasolta, hogy a felújított tornateremben a már elavult világításcserét is
végeztesse el az önkormányzat, ami számításai alapján 500 eFt-ba kerülne.
Dr. Szabó Tibor: egyetért Gucsek István alpolgármester úr javaslatával, megállapította, hogy
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 8 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
247/2010. (XII.21.) határozata
tornaterem világítás cseréje
1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beethoven
Általános Iskola tornateremének világítás cseréjére 500 eFt-ot biztosít az
általános tartalék terhére.
2.) Felkéri az alpolgármestert, hogy koordinálja az 1.) pont szerinti
tevékenységet.
A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester, jegyző
A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos
Varga Ferenc: az érdekeltségi hozzájárulások elmaradásának behajtásának érdekében mit
tett/tesz önkormányzat?
Kuna Ferenc: a víziközmű-társulat félévente átadta az önkormányzatnak a hátralékosok
listáját, akik nem fizették be az érdekeltségi hozzájárulások.
Dr. Koltai Gábor: folyamatosan küldik a felszólításokat, ill. a kintlévőségek behajtása is
folyamatos.
Dr. Szabó Tibor: kért, hogy a következő ülésre írásos beszámoló készüljön a
kintlévőségekről.
Farkas Erzsébet: röviden tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy az önkormányzati
rendszer átalakításával kapcsolatos konferencián vett részt, ahol többek között elhangzott,
hogy hol és hogyan kívánja az új alkotmány szabályozni az ország területi beosztását, különös
tekintettel az esetlegesen létrehozandó járásokra. Véleménye szerint fel kell készülnie
Martonvásárnak a járási rendszer esetleges bevezetésére.
Dr. Szabó Tibor: megköszönte Farkas Erzsébet képviselő asszony tájékoztatását.
Farkas Erzsébet: tolmácsolta a Mustáng sportegyesület kérését, miszerint szeretnék, ha a
sportöltöző felújításához hozzájárulna az önkormányzat.
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Szigeti Zoltán: véleménye szerint viszonylag jó állapotban van a sportöltöző, amennyiben
mégis szükséges a felújítása, úgy a sportegyesület egyezzenek meg abban, hogy az
önkormányzati támogatásból ki, mennyit fordít a felújításra.
Dr. Szabó Tibor: fontossági sorrendet kell felállítani a költségvetésben a különböző
támogatási igényekkel kapcsolatban. Véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
társadalmi munkában elvégezhető feladatokra.
Nagy Zsófia igazgatási osztályvezető: tájékoztatta a testületet a közcélú foglalkoztatásban
bekövetkezett törvényi szabályozásokról.
Dr. Szabó Tibor: megköszönte a hivatal munkáját, úgy ítéli meg, hogy az elmúlt három
hónapban a körülményekhez képest és a megszokott munkatempóhoz képest eredményesen
dolgoztak, bár a hatékonyság tekintetében lát még tartalékot. Örömmel tapasztalja, hogy a
hivatal felvette azt a ritmust, amit önmaga és a hivatal számára megszabott. Külön
megköszönte a képviselő társainak, a külsős bizottsági tagoknak, hogy szabadidejüket nem
kímélve segítik munkáját. Minden kedves jelenlévőnek Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
kívánva a testület 2010. évi utolsó ülését 19.55 órakor bezárta.
k.m.f

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Koltai Gábor
jegyző

Varga Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő
Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezető
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