JEGYZŐKÖNYV
SZENTPÉTERFA
KÖZSÉG
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
2017. ÁPRILIS 3. NAPJÁN
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.
Hozott rendeletek:
4/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a 2016.
évi pénzmaradvány
jóváhagyásáról
5/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelet: az önkormányzat tulajdonában álló közterület
filmforgatási célú igénybevételéről szóló 4/2014.
(III.10) önkormányzati rendelet módosításáról
Hozott határozatok:
22/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester felhatalmazása 500 darab járdalap
értékesítésére
23/2017. (IV.3.) számú határozat: a keresztút parkosításához hozzájárulás
24/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester felhatalmazása 2 kamion bazalt
megrendelésére
25/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester felhatalmazása temetőkapu megrendelésére
26/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester felhatalmazása
elkészítésének megrendelésére az iskola felújítására, bővítésére

tanulmányterv

27/2017. (IV.3.) számú határozat: az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadása
28/2017. (IV.3.) számú határozat: az óvodai beíratási időpont meghatározása a 2017/2018.
nevelési évre
29/2017. (IV.3.) számú határozat: Németh Gáborné megbízása az óvodavezetői feladatok
ellátásával
30/2017. (IV.3.) számú határozat: horvát nemzetiségi nevelést folytató Szentpéterfai Óvoda
óvodavezetői álláshely betöltésére pályázat kiírása
31/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester és a jegyző felhatalmazása az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására pályázat benyújtására és tervezői
költségbecslés beszerzésére
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32/2017. (IV.3.) számú határozat: Partnerségi Egyeztetés Szabályainak elfogadása TAK-hoz
33/2017. (IV.3.) számú határozat: a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása
34/2017. (IV.3.) számú határozat: Pék György ároklefedési kérelemnek elbírálása
35/2017. (IV.3.)

számú határozat: a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és
Gyermekjóléti
Szolgálat
2016.
évi
pénzügyi
beszámolójának elfogadása.

36/2017. (IV.3.) számú határozat: RNI Taxi & Mietwagen társasággal nem köt szerződést az
önkormányzat parkolóhely hiányában
37/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester felhatalmazása fakitermelési engedély
megkérésére a szentpéterfai 0216/5. hrsz.-ú ingatlanra.
38/2017. (IV.3.) számú határozat: a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfával
megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
39/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester havi illetményének megállapítása 2017.
január 1-től.
40/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester havi költségtérítésének megállapítása 2017.
január 1-től.
41/2017. (IV.3.) számú határozat: a polgármester 2017. évi szabadságtervének jóváhagyása
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Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete 2017. április 3. napján 17.30
órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltsége.
Jelen vannak: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester, Haklits Tamás Ambrus, Kohuth Miklós,
Udvardi József, Takács Ferenc, Wágner Csaba, Wágnerné Bodó Judit szentpéterfai
települési képviselők.
Tanácskozási joggal van jelen: Dr. Linhárt Gábor jegyző, Dr. Gáspár Mónika aljegyző
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester megállapítja, hogy a hét képviselő-testületi tag közül hét
fő van jelen, ezért a képviselő-testület ülése határozatképes.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján - egyhangúlag - a következő napirendet
fogadja el:
1./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
2./ Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Előadó: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
Dr. Linhárt Gábor jegyző
3./Szentpéterfai Óvoda beíratási időszakának meghatározása, óvodavezetői pályázat kiírása
Előadó: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
4./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Belügyminisztérium által
kiírt pályázat megvitatása
Előadó: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
Dr. Linhárt Gábor jegyző
5./ Településképi Arculat Kézikönyv kidolgozásához partnerségi egyeztetés szabályainak
meghatározása
Előadó: dr. Gáspár Mónika aljegyző
6./ A szociális étkeztetés szakmai szabályzatának megvitatása
Előadó: dr. Gáspár Mónika aljegyző
7./ Egyebek
Előadó: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester
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I.
napirendi pont:
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi ülés óta atyával
többszöri egyeztetésre került sor. A fakivágáshoz a megjelölések
megtörténtek. A tájház munkálatai tovább folytatódnak, kéthetente
kooperációt tart az Értéktár Bizottság az aktuális munkálatokról. Az
önkormányzat által meghitelezett összeg rendezésre került. A tájház
ünnepélyes átadása 2017. október 1-jén lesz.
A járdafelújítást a kivitelező elkezdte, míg az árok rekonstrukció
kapcsán a munkaterület átadás történt meg, ott is hamarosan
elkezdődnek a munkálatok.
A járdafelújítás a járdalapok felszedésével kezdődött több mint
2000 darab járdalap került leszállításra a laktanyához. Többen
jelezték, hogy a házuk előtti összetört lapokat kicserélnék ebből,
míg mások egyéb célokra vásárolnának. Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester javasolja, hogy járdakijavítás céljára ingyen adjon
lapot az önkormányzat, míg egy bizonyos darabszám kerüljön
értékesítésre, a többit raktározzák pótlásra.
Képviselők közösen: 500 darab kerüljön értékesítésre.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
22/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ingyen
biztosít használt járdalapot a lakosság részére a meglévő járda
összetört lapjainak pótlására, míg a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy 500 darab használt
járdalapot 190 Ft/darabáron értékesítsen, a többi lap pótlás és
egyéb önkormányzati felhasználás miatt raktározásra kerül.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester elmondja, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak
köszönhetően elkészült a 14 állomásból álló keresztút. Mivel a
települési önkormányzat külön támogatást nem adott ehhez a
beruházáshoz, ezért javasolja, hogy a jelenleg folyó parkosítási
munkálatokat támogassa, 14 darab tuját és 2 padot szeretne
kihelyezni a nemzetiségi önkormányzat.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
23/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat 100.000 Forint értékben
támogatja a keresztút parkosítását (pl. tuják, kültéri padok
vásárolásával).
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Takács Ferenc képviselő elmondja, hogy a munkálatok és az időjárásnak is köszönhetően a
parkoló megsüllyedt, megrongálódott, így 2 kamion bazalt beszerzése és elterítése szükséges.
24/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a temető parkolójához 2
kamion bazaltot rendeljen és annak elterítése végett
intézkedjen.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester elmondja, hogy jogszabály által előírt kötelezettség,
hogy a temető zárható kapuval rendelkezzen. Bemutat egy képet, amelynek költsége kb. 400.000
Forint lenne.
Több képviselő: a kaput mindenképpen galvanizálni kell a tartóssága miatt.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
25/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a kapu megrendelésére a 400.000
Forint áron azzal, hogy a kapu galvanizálására külön
árajánlatot kérjen.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester előadja, hogy minden fórumon fel kell hívni a lakosság
figyelmét, hogy mindenki csak a saját felelősségére tartózkodhat
ott, míg kiskorúak kizárólag felnőtt felügyelet mellett, mivel a
síremlékek egy része már nagyon régi és a szélviharok labilissá
tették őket.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester elmondja, hogy amióta az általános iskola a KLIK
fenntartásába került, az önkormányzat nem nagyon foglalkozik
vele. Célszerű lenne az iskola fejlődését azzal elősegíteni, hogy
tanulmánytervet készíttetne az önkormányzat a felújítás és a bővítés
tárgyában.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
26/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő általános iskola (97999 Szentpéterfa,
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Alkotmány u. 103.) felújítása és
tanulmányterv elkészítését rendelje meg.

bővítése

tárgyában

Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az osztrák
határellenőrzéshez lehelyezett konténer áramellátása Szentpéterfán
keresztül megvalósult. Ennek a költségét az osztrákok
megtérítették.

II. napirendi pont:
Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Szentpéterfa Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –
a következő határozatot hozza:
27/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete az
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról szóló beszámolót (jelen
jegyzőkönyv 1. melléklete) elfogadja.
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester ismerteti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását,
előterjesztést, rendelet-tervezetet, indokolást, előzetes hatásvizsgálatot (jelen jegyzőkönyv 2.
melléklete) azzal, hogy javasolja a képviselő-testületnek előterjesztés szerinti tartalommal történő
elfogadását.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő rendeletet alkotja
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (IV. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (jelen jegyzőkönyv 3.
melléklete)
Skrapitsné Jurasits Ágnes sk.
polgármester

dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző

III. napirendi pont:
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy az óvodavezető az ülésen nem tud jelen lenni. A
2017/2018. nevelési évre történő beíratási időpontul április 20. és
május 20. közötti időpontot kell kitűzni. Javasolja: 2017. április 24.
és 25.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
28/2017. (IV.3.) számú határozat:
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Szentpéterfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szentpéterfai Óvoda vonatkozásában a 2017/2018 nevelési évre
a beiratkozási időpontjául: 2017. április 24-25. napját tűzi ki.
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy az óvodavezetői pályázat beadási határideje 2017.
február 15. napján letelt, pályázat nem érkezett. Az óvoda vezető
nélkül nem maradhat, a működést fent kell tartani, ezért javasolja,
hogy a képviselő-testületnek, hogy továbbra is Németh Gábornét
bízza meg az óvodavezetői feladatok ellátásával a következő
pályázat elbírálásáig. Javaslattétel előtt egyeztetett az egyetértési
jogot gyakorló Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a javaslatot és 7 igen szavazattal
– ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:
29/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Szentpéterfai
Óvoda
óvodavezetői
pályázatát
eredménytelennek nyilvánítja.
A képviselő-testület az óvodavezetői feladatok ellátásával 2017.
május 1. napjától a következő pályázat elbírálásáig, de
legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig Németh Gábornét bízza
meg.
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy a megbízás mellett párhuzamosan újból ki kell írni
pályázatot az óvodavezetői álláshely betöltésére, melynek
tartalmaként az alábbit javasolja.
A képviselő-testület elfogadta a javaslatot és 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2017. (IV.3.) számú határozat:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A
vezetői
megbízás
időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2017. szeptember 1. napjától
2022. augusztus 14. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
a Szentpéterfai Óvoda, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe
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tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben
és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény
és
juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- horvát nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a
megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- legalább 5 év horvát nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat,
- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
nemzetiségi óvodában szerzett vezetői gyakorlat,
horvát nemzetiséghez tartozás.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skrapitsné
Jurasits Ágnes polgármester nyújt a 06307269891 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton az alábbi címen: Szentpéterfa Községi Önkormányzat,
9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. A borítékon kérjük
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Sz/...../2017., valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”
megjelölést.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai önéletrajzot,
- vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles
másolatait,
- Nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
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adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- Nyilatkozatot, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a
pályázat megtárgyalását,
- Sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség
vállalását.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)
EMMI rendelet 189-191.§-ban, a 326/2013.(VIII.30.) Korm.
rendelet 23.§-ban meghatározott szervezetek véleményezik, ezt
követően a pályázatokról a képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértésével dönt. A képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szentpéterfa
Községi
Önkormányzat
hirdetőtáblája
és
www.szentpeterfa.hu web-oldal, megjelenés időpontja: 2017. április
IV. napirendi pont:
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester előadja, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. Pont
a), b) és c) pontok szerinti az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására.
A támogatás célja többek között az önkormányzati tulajdonú,
belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének megvalósulása.
A pályázati alcélok közül Szentpéterfa esetében a belterületi utak,
járdák, hidak felújítása jöhet szóba. Fontos, hogy csak az
önkormányzat tulajdonában lévő meglévő út, híd és járda
felújítására, karbantartására igénylehető támogatás, új járda
kialakítására nem. A rendelkezésre álló keretösszeg ezen alcél
esetén 2500 millió Forint, a maximálisan igénylehető támogatás 15
millió Forint.
A pályázat az önrészt az adó-erőképességhez köti, Szentpéterfa
adó-erőképessége a legalacsonyabb kategóriába esik, ezért a
fejlesztési költség 85%-a az önerő. Ezen támogatás segítségével
felújítható lenne: a Bajcsy-Zs utca járdája és Kossuth utca 115.Kossuth u. 147. számig
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2. napja.
Sajnos a beszerzett költségbecslés magas összeget hozott ki a
Zrínyi utcára, ezért csupán a Bajcsy-Zs. és Kossuth utca járdáinak
felújítása fér bele a pályázatba.
Mindezek alapján javasolja, hogy az önkormányzat adjon be
pályázatot a fenti célra.
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Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza:
31/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
támogatja az önkormányzati járdák felújítását és pályázatot
kíván benyújtani az önkormányzatokért felelős miniszterhez
„az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy 1.981.267,- forint összegben a saját forrás az
önkormányzat rendelkezésére áll, 2017. évi költségvetésének
felhalmozási célú maradványa terhére biztosítja.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza a Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármestert és Dr.
Linhárt Gábor jegyzőt a pályázat benyújtására.
V.
napirendi pont:
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy a 2016. évi LXXIV törvény előírja valamennyi
települési önkormányzat részére a Településképi Arculati kézikönyv
kialakítását.
Szentpéterfa Község településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi eszközökkel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól A településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a
alapján Szentpéterfa Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi
arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésével és elfogadásával összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő
határozatot hozza:
32/2017. (IV.3.) számú határozat:
1. A partnerségi egyeztetés és szabályai:
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési
koncepció, a z integrált településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a
településképi
rendelet
dokumentumok
[a
továbbiakban:
dokumentumok] megalkotására irányuló eljárás során történő
egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű
véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő
dokumentálási rendszerét és az elfogadott dokumentumok
nyilvánosságát.
Jelen döntésben nem szabályozott kérdésekben a településfejlesztési
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koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben foglalt követelményeket kell figyelembe venni.
A szabályzat Szentpéterfa Község közigazgatási területére készülő
településrendezési, településfejlesztési és településképi eszközökre
vonatkozik.
2. A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre:
a) A község teljes lakossága;
b) Az alábbi civil szervezetek:
ba) Szentpéterfáért Alapítvány
bb) Települési Értéktár Bizottság;
bc) Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
c) Valamennyi, a településen elismert egyház;
d) valamennyi Szentpéterfán székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet
e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a dokumentumok
véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
3.1. A tájékoztatás és a véleményezés lehetőségei:
a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése
érdekében az önkormányzat honlapján külön tárhelyet biztosít a
partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes
megjelentethetősége érdekében.
b) A dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1.
számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és
szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást
tölt fel az önkormányzati honlapon biztosított tárhelyre, melynek
megjelenéséről felhívást tesz közzé.
c) A településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás
módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési
szakaszokban a polgármester a Pornóapáti Közös Önkormányzati
Hivatal épületének Szentpéterfai Kirendeltségén biztosítja a
dokumentum megtekintési és véleményezési lehetőségét.
A felhívást az alábbi helyeken teszi közzé:
1.) Az önkormányzat honlapjának főoldalán,
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2.) A Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai
Kirendeltsége hirdetőtábláján,
3.) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
4.) helyi lapban,
5.) lakossági fórumon.
d) A dokumentumok készítésénél, módosításánál kötelező
tájékoztatási formákról a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
rendelkezik.
e) Ha szükséges lakossági fórum megtartása, azt megelőzően
legalább 8 nappal az elkészült tervezetet a közterületi
hirdetőfelületen, helyi lapban és az önkormányzat honlapján közzé
kell tenni.
4.A javaslatok, vélemények megtételének módja:
A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban
meghatározott határideig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi
módokon:
a) az írásos észrevétel Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal
részére történő megküldésével, vagy ugyanott az írásos észrevétel
személyesen történő leadásával,
b)elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban
meghatározott e-mail címre,
c) lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított
8 napon belül az előzőek szerint.
5.
A
javaslatok,
vélemények
dokumentálásának,
nyilvántartásának módja:
a) A beérkezett véleményeket a Pornóapáti Közös Önkormányzati
Hivatal másolatban átadja a települési főépítésznek.
b) A polgármester a beérkezett véleményeket és azok indokolását,
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve a vélemények alapján a
dokumentumokban tett módosításokat, az elfogadás előtt ismerteti a
Képviselő-testülettel.
c) A véleményekről készített táblázatot a véleményekkel, valamint a
véleményt megkérő levél elküldésének bizonyításával (tértivevény,
átvételi elismervény) az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített
táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
6. Az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát biztosító
intézkedések:
a) A polgármester gondoskodik a településfejlesztési koncepció és
az integrált településfejlesztési stratégia elfogadása után az
önkormányzat honlapján való haladéktalan közzétételről.
b) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszközök
nyilvánosságáról és az elfogadott településrendezési eszközt, vagy
módosítását, továbbá az elfogadott településképi arculati
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kézikönyvet és településképi rendeletet, az elfogadást követő 15
napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi
az önkormányzati honlapon hirdetményben és a Pornóapáti Közös
Önkormányzati
Hivatal
Szentpéterfai
Kirendeltségének
hirdetőtábláján.
c) A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a polgármester
gondoskodik az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület
működtetéséről. Az e felületre érkező véleményekről a települési
főépítész évente egyszer értékelést készít, melyről tájékoztatja a
Képviselő-testületet.
Szentpéterfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen
határozatát az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2001. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény végrehajtására
kiadott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. § -ában kapott
felhatalmazás alapján hozta meg.

VI. napirendi pont:
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy március hónapban megtörtént a szociális étkeztetés
ellenőrzése, ahol az Önkormányzat figyelmébe ajánlották, hogy a
2017. december 31-ig aktualizálandó a szociális étkeztetés szakmai
programja. Ezután ismerteti a szociális étkeztetés szakmai
programját (a jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete).
Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester javasolja a szociális étkeztetés szakmai programjának
előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását.
Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül –
a következő határozatot hozza:
33/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Szociális
Étkeztetés Szakmai Programját.

VII. napirendi pont:
A) Dr. Gáspár Mónika aljegyző ismerteti Pék György, 9799 Szentpéterfa, Hunyadi u. 5. szám
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alatti lakos kérelmét, mely szerint a Szentpéterfa, Hunyadi u. 5.
szám előtti árkot teljes hosszában lefedni kívánja, ennek
engedélyezését kéri.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
34/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Pék György a Szentpéterfa, Hunyadi u. 5.
szám előtti közterületen ároklefedési munkálatokat saját
költségén az egyeztetett műszaki tartalommal elvégeztesse. (30
átmérőjű hídgyűrű, teljes hosszúság, 214,41-214,68 folyásfenék
balti magasságban)

B)
Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy a Törvényességi felügyelet tájékoztatása szerint a
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) „Felhatalmazást
kap a községi önkormányzat képviselő-testülete, hogy a
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díjának
felső határát rendeletben állapítsa meg.” 2016. október elsejével
hatályon
kívül
helyezésre
került.
Az e felhatalmazáson alapuló rendelkezést a vonatkozó
rendeletekből hatályon kívül kell helyezni. Ezután ismerteti a
rendelet-tervezetet.
Szentpéterfa Községi Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő rendeletet alkotja:
5/2017. (IV.4.) önkormányzati rendelet:
az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú
igénybevételéről szóló 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról (jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete)

C)
Dr. Gáspár Mónika ismerteti a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat 2016. évi pénzügyi beszámolóját, (jelen jegyzőkönyv 6.
melléklete). Javasolja annak elfogadását előterjesztés szerinti
tartalommal.
Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadta a javaslatot és 7 igen szavazattal
– ellenszavazat nélkül – a következő határozatot:
35/2017. (IV.3.) számú határozat:
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Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Pálos Károly
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016.
évi pénzügyi beszámolóját.
D)
Dr. Gáspár Mónika aljegyző előadja, hogy egy osztrák vállalkozást üzemeltető Ronald Vajda
azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy egy 12 m hosszú busz
elhelyezéséhez parkolót biztosítson neki az önkormányzat
természetesen bérleti díj ellenében. Határozatlan idejű szerződésre
gondolt, amit bármelyik fél felmondhat.
Szentpéterfa Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadta a javaslatot és 7 igen szavazattal
– ellenszavazat nélkül – a következő határozatot:

36/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
parkolóhely hiányában bérleti szerződést kötni nem tud RONI
Taxi & Mietwagen társasággal.

Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester elmondja, hogy néhány évvel ezelőtt az új ravatalozó
kialakítását megelőzően a szükséges földterület miatt ajándékozási
szerződés került aláírásra Jurasits Imréékkel, akik a ravatalozó
mögötti területből egy bizonyos négyzetmétert ajándékoztak az
önkormányzatnak. Most utólag derült ki, hogy a szerződésbe a
teljes tulajdoni hányad, tehát az egész ingatlan került, így a
területről nem tud fát szedni. Az iratok áttekintése után kiderült,
hogy valóban a teljes tulajdoni hányad az önkormányzaté lett.
Jurasitsék nem kérik vissza a területet csak azt kérik, hogy a fa
kitermeléshez szükséges engedélyezési eljárást az önkormányzat
indítsa el és a fát megkaphassák.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
37/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szentpéterfai 0216/5 hrszú ingatlan vonatkozásában a fakitermelési engedélyt megkérje
az erdészettől és a kitermelés során a keletkező fa Jurasits Imrét
és társát illeti meg.
E)
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Dr. Gáspár Mónika aljegyző elmondja, hogy az idei évben még nem történt meg a nemzetiségi
önkormányzattal
aláírt
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálata. Mivel az együttműködési megállapodás a
jogszabályi előírásoknak és az önkormányzatok igényeinek is
megfelelnek, javasolja annak hatályban tartását.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül
– a következő határozatot hozza
38/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete
Szentpéterfa Község Önkormányzat és a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Szentpéterfa között létrejött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal
hatályában fenntartja.
F)
Dr. Linhárt Gábor jegyző elmondja, hogy az Országgyűlés 2016. december 13-i ülésnapján
elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló (a továbbiakban: Mötv.)
2016. évi CLXXXV. törvényt.
A 2017. január 1-jén hatályba lépő módosított rendelkezések a
következők:
„1. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-ának (2)–(4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből
és
vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összegével.
(3) A megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke megbízatásának
időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege
megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott illetmény 90%-ának
összegével.
(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg
a) 30%-a az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település
polgármestere esetében;
b) 40%-a az 501–1500 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében;
c) 50%-a az 1501–2000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében;
d) 55%-a a 2001–5000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében;
e) 60%-a az 5001–10000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében;
f) 70%-a a 10 001–30000 fő lakosságszámú település polgármestere
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esetében;
g) 80%-a a 30000 fő lakosságszám feletti település polgármestere
esetében.”
4. § A Mötv. a következő 146/C. §-sal egészül ki:
„146/C. § A 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés
szerinti polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. §
(4) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése
szerinti tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi
költségvetésből – a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképességének figyelembevételével – a Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben a helyi
önkormányzatok számára évente megtéríti.”
Ezzel a döntéssel megszűnt az a méltánytalan helyzet, amely miatt
2015. és 2016. évben az 1.500 fő alatti települések polgármesterei a
2014. évi illetményük, tiszteletdíjuk összegénél jóval kisebb összegre
voltak jogosultak.
Az új rendelkezések szerint az 501-1500 lakosú településen az
államtitkári illetmény (997.200,-Ft ) 40 %-a, bruttó 398 900 Ft, a
polgármesteri illetmény, melynek 15 %-a költségtérítés, amely
összegszerűen 59.800,-Ft.
A költségtérítésről külön határozatban kell rendelkezni, mert annak
megállapítása csak a már megállapított illetményt követően
lehetséges.

Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett –
ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza
39/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester havi
illetménye 2017. január 1. napjától - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján – 398.900,- Ft.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett –
ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza
40/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester havi
költségtérítése 2017. január 1. napjától - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 71. § (6)
bekezdésében foglaltak alapján – 59.800,- Ft.
Dr. Linhárt Gábor jegyző előadja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a helyi önkormányzati
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képviselők és polgármesterek 2014. évi választásának napjával,
2014. október 12-ével hatályon kívül helyezte a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt(a
továbbiakban Pttv.).
Az Országgyűlés a Pttv. egyes rendelkezéseit az Mötv.-ben,
másokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 2014. december 12-én hatályba
lépő, a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára
vonatkozó különös rendelkezésekről szóló VII/A. fejezetében
szabályozta újra.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében
a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv.
225/C. § (1)-(2) bekezdései szerint a főállású polgármester évi
huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év
február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését,
melyet annak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. Az
igénybevételről a polgármester a képviselő-testületet a következő
ülésen tájékoztatja.
A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre
nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően
legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
2016. évben a polgármester a tervnek megfelelően letöltötte a
szabadságát.
Szentpéterfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett –
ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza
41/2017. (IV.3.) számú határozat:
Szentpéterfa Község Önkormányzatának
A Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyta Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester 2017. évi
szabadság ütemezési tervét. (jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester az ülést 20.00 órakor bezárta.
Kelt mint első oldalon
Skrapitsné Jurasits Ágnes
polgármester

Dr. Linhárt Gábor
jegyző
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2017. évi szabadság ütemezési terv:

2017.évi szabadság mértéke összesen (nap):
Hónap

Igénybe vett napok

39
nap

január
február
március

2

április
május
június

7

július

15

augusztus

10

szeptember
október
november
december

5

Mindösszesen 2017. évben

39

polgármester
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