SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Napirendi pont: Határozati javaslat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
elfogadásáról

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sárkeresztúr Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 10/2014. (XII. 08.)
önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.
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Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom
szerint elfogadja.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: azonnal

Sárkeresztúr, 2020. január 17.

Csutiné Turi Ibolya s.k.
polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

E LŐTERJESZTÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.................. (.............) önkormányzati rendelete
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendelet 39. § -ának helyébe a
következő rendelkezés lép:
„39. § A képviselő-testület - a 38. § szerint elfogadott - határozatait a naptári év elejétől
folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A képviselő-testület határozataira a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.)
IM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

dr. Varjú Mihály
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Sárkeresztúr, 2020. .......................
dr. Varjú Mihály
jegyző

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

E LŐTERJESZTÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Rendelet-tervezet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről,valamint
illetményalapjának megállapításáról

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. §
(3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg,
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20%-a lehet községi
önkormányzatoknál. Ugyanezen jogszabályhely (4) bekezdése értelmében „a helyi
önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg
egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke
legfeljebb 20%”.
Az elmúlt években a Polgármesteri Hivatal dolgozói egységesen megkapták a 20%-os
illetménykiegészítést, a bérek szinten tartásához a rendelet idei évre való megalkotása
szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
II.
A 2017. évtől a központi költségvetésről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a helyi
önkormányzat képviselőtestülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a
képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a költségvetési
törvényben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot. Ez az
illetményalap 2008. óta, tehát immáron tizenkét éve változatlan, az összege 38.650- forint.
A köztisztviselők ez idő alatt kizárólag a munkában eltöltött évek után, 2-3 évente
bekövetkező
illetményszorzó-növekedés folytán részesülhettek illetménynövekedésben, amely általában
minimális mértékben, az illetményalap 0,1-0,3-szorosával növeli meg az illetményt. Az
illetményemelésnek ezenmódja az elmúlt években az infláció követéséhez sem volt elégséges.
Sajnos az illetményalap központi megemelésére nem látszik szándék. Tavalyi évben 4 fő
távozott a hivatalból, szükséges a köztisztviselők megbecsülése, megtartása.
Amennyiben szeretnénk anyagilag is elismerni a magasabb iskolai végzettséget, biztosítva
ezzel a Polgármesteri Hivatalban az ezzel járó magasabb szakértelem meglétét és megtartását,
úgy az idei évben már szükségessé válik a köztisztviselői illetményalap megemelése. A
javaslatban szereplő illetményalap 46.380 forint, amely már biztosítja a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők bérének az olyan fokú megemelését, amely kifejezi a megszerzett
iskolai végzettség és az elvégzett munka megbecsülését a munkáltató részéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a köztisztviselők
illetményalapjáról szóló rendelet-tervezet elfogadására.

Sárkeresztúr, 2020. január 17.
Csutiné Turi Ibolya sk.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
polgármester
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...................... (....................) önkormányzati rendelete
a köztisztviselői illetményalapról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésébenkapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárkeresztúri Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját, a 2020. évben 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

dr. Varjú Mihály
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2020. .......................
dr. Varjú Mihály
jegyző

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.................. (.............) önkormányzati rendelete

a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi
illetménykiegészítéséről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1.
§ Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre
illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 20%-a.
2.
§ Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre
illetménykiegészítést állapít meg a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
érettségi végzettségű köztisztviselők részére, amelynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 20%-a.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezen rendelet rendelkezéseit
2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2020. december 31-én hatályát veszti.
Csutiné Turi Ibolya

dr. Varjú Mihály

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2020. .......................
dr. Varjú Mihály
jegyző

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
E-mail: sarkeresztur@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020.január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázatról
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Határozati javaslat a 2. számú védőnői körzet álláshelyére kiírandó pályázatról
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A védőnői álláshelyre pályázatot kell kiírnunk. A helyettesítést jelenleg a sárosdi védőnő látja
el.
Kérem, fogadjuk el a területi védőnői pályázati kiírást:
Sárkeresztúr Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sárkeresztúr Község Önkormányzata
2. körzet területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, Sárkeresztúr, 2. védőnői körzet.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM, valamint az iskolaegészségügyről szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletekben meghatározott területi védőnői
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Főiskola, védőnő,

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. Tel, fax: 25/523-623
E-mail: sarkeresztur@gmail.com





Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
pályakezdők jelentkezését is várjuk

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló területen szerzett tapasztalat , B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:



Kiváló szintű empátiás készség, kapcsolatteremtő készség,
kiváló szintű képesség önálló és csapatmunkára,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló
okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy aláírt erkölcsi
bizonyítványt kérő lap
 A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő vagy az
véleményező személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csutiné Turi Ibolya polgármester
nyújt, a 06-25/523-623 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Sárkeresztúr Község Önkormányzata Polgármestere
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34. címre történő elküldésével levélben. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ….. ,
valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.


Elektronikus úton Csutiné Turi Ibolya polgármester részére
:sarkeresztur@gmail.com E-mail címen keresztül
 Személyesen: Csutiné Turi Ibolya polgármester, 8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 10.
Sárkeresztúr, 2020. január 15.
Csutiné Turi Ibolya
polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

E LŐTERJESZTÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont:Határozati javaslat a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának,
valamint éves Cafetéria keretösszegének megállapításáról

Előterjesztő:Dr. Varjú Mihály jegyző

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Tisztelt Képviselő-testület!
Aközszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 151. §
(1) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv.
ezen rendelkezése alkalmazandó a polgármesterre is. A törvény szerint a cafetéria-juttatás
éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250- Ft), míg a felső
értékhatárt a mindenkori költségvetési törvény adja meg, ez az elmúlt évekhez hasonlóan
2020-ban is változatlanul 200.000 Ft. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek
megfizetésére is.
Mivel a polgármester felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület gyakorolja, ezért
minden évben szükséges a polgármester részére járó cafetéria-juttatás keretösszegének
határozattal történő megállapítása, továbbá rendelkezni szükséges a cafetéria-juttatás
igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének
szabályairól is. A cafetéria szabályzat tekintetében a legkézenfekvőbb megoldás a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek járó cafetéria juttatás szabályait tartalmazó
szabályzat alkalmazásának elrendelése. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak az
alpolgármester cafetéria-juttatására is, azzal a különbséggel, hogy esetében a Képviselőtestületnek csak a keretösszeg rendelkezésre állását kell megállapítania.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Határozati javaslat
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (I.

.) határozata

a polgármester 2020. évi cafetéria-jutattási keretösszegének meghatározásáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltak alapján a polgármester részére a 2020. évben
járó cafetéria-juttatás keretösszegét 200.000 forintban állapítja meg. A Képviselő-testület a
polgármester részére járó cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályai,
elszámolásának rendje és visszatérítésének szabályai tekintetében a Sárkeresztúri
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó „Választható Béren Kívüli Juttatások
(Cafetéria) Szabályzat” alkalmazását rendeli el.

Felelős: dr. Varjú Mihály jegyző
Határidő: folyamatos

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kttv. 225/C § (3) bekezdése alapján „minden év január 31-ig a jegyző által vezetett
nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett
szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani”. A Kttv. szerint a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra
és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
A jegyző által vezetetett nyilvántartás alapján Csutiné Turi Ibolya polgármester a 2019. évben
október 13. napjától 2 nap szabadságot vett igénybe a számára rendelkezésre álló 9 napból.
Egybeszámítva a 2020. évben 46 munkanap szabadság illeti meg.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Határozati javaslat
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (I.

.) határozata

a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának megállapításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző által vezetett
nyilvántartásból megállapítja, hogy Csutiné Turi Ibolya polgármester a részére a 2019. évben
október 13. naptól járó 9 munkanap szabadságból 2 napot vett igénybe. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy a polgármestert az előző évben igénybe nem vett szabadsággal
egybeszámítva a 2020. évben 46 munkanap szabadság illeti meg.

Felelős: dr. VarjúMihály jegyző
Határidő: folyamatos

Sárkeresztúr, 2020. január 17.
Dr. Varjú Mihálysk.
jegyző

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

E LŐTERJESZTÉS

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont:Határozati javaslat a polgármester éves szabadságtervének megállapításáról

Előterjesztő:Csutiné Turi Ibolya polgármester

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kttv. 225/C § (2) bekezdése értelmében a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.

A Kttv. fent idézett szabályának megfelelően az alábbi ütemezés szerint kívánom igénybe
venni az éves a szabadságot:
Hónap

Tervezett szabadnapok száma

Január

0

Február

1

Március

2

Április

1

Május

7

Június

6

Július

10

Augusztus

3

Szeptember

0

Október

7

November

2

December

7

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságtervet jóváhagyni szíveskedjenek.

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com
Határozati javaslat
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (I.

.) határozata

a polgármester 2020. évi szabadságtervének megállapításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi
szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és Csutiné Turi Ibolya
polgármester 2020. évi szabadságtervét azt az alábbiak szerint állapítja meg.

Hónap

Tervezett szabadnapok száma

Január

0

Február

1

Március

2

Április

1

Május

7

Június

6

Július

10

Augusztus

3

Szeptember

0

Október

7

November

2

December

7

Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: folyamatos

Sárkeresztúr, 2020. január 17.
Csutiné Turi Ibolya s.k.
polgármester

TEREM ÉS ESZKÖZBÉRLETI SZABÁLYZAT

 A Sárkeresztúri Bella István Művelődési Ház, valamint a 885. helyrajzi
számú ingatlan bérbe adható helyiségei használatára valamint
 Az önkormányzat tulajdonát képező sörpad garnitúra bérletéről

Sárkeresztúr, 2020
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TEREM ÉS ESZKÖZBÉRLETI SZABÁLYZAT
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 78/I. § (3) bekezdés értelmében a települési önkormányzat
gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezheti az általa
fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény más célra történő átmeneti
igénybevételét.

A Bérlet használatának általános szabályai

1.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata (továbbiakban: bérbeadó) éves költségvetésében
meghatározott feladatai teljesítéséhez a saját bevételek növelése céljából bérbe adhatja a
tulajdonát képező ingatlanok különböző helyiségeit. A helyiségek bérbeadása elsősorban a
község kulturális feladatainak elősegítését, a néphagyományok ápolását, a keresztény
egyházak, az ifjúsági, sport, kulturális, civil szféra közösségépítőfeladatait
szolgálja.Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés a
közművelődési feladatellátásban nem okoz zavart.
Az önkormányzat a művelődési ház termeit családi események, egyházi szertartások céljára
nem adja bérbe. Az önkormányzat és intézményei alkalmazottai által kizárólag maguk részére
tartott nem kulturális jellegű rendezvények esetén a bérleti díj összege 5000,-Ft alkalmanként,
kaució nincs.
Vásározás céljára a Művelődési ház termei nem adhatók bérbe, kivéve a polgármester
mérlegelési jogkörében eljárva, egyéni kérelem alapján. Vásározás céljára a 885. helyrajzi
számú ingatlan fedett terasza (vizesblokk használattal) adható bérbe.
A bérbeadásról a polgármester dönt.
Családi rendezvényekre Sárkeresztúr Község Önkormányzata tulajdonát képező sörpad
garnitúra (összesen 55 garnitúra, asztal, két paddal) bérbe adható.

2. Bérbeadható helyiségek
A Művelődési Ház bérbe adható helyiségei:
-

nagyterem
kisterem

A 885. helyrajzi számú 3504 m2 területű ingatlan bérbe adható helyiségei:
-

3.

fedett nagyterasz (vizesblokk használattal)

A bérbeadás általános feltételei

3

3.1. a Bella István Művelődési Ház termei, helyiségei tekintetében
A Bella István Művelődési Ház termeit, helyiségeit ideiglenes használatra (továbbiakban:
bérletre) a megahatározott térítés mellett csak abban az esetben engedhető át, ha az átengedés
a Bella István Művelődési Ház rendeltetésszerű működését nem zavarja, hírnevét a bérlő
tevékenysége nem csorbítja.
Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni kizárólag az
intézményegység saját rendezvényeit, működési feltételeit szem előtt tartva lehetséges.
Bérbeadásra hétköznap és hétvégén is lehetőség van, amennyiben e tevékenység az
intézményegység tevékenységét nem zavarja.
A bérleti szándékot az engedélyezésre jogosult felé kell jelezni
a kérelmező adatainak
elérhetőségének
az igényelt terület, helyiség megnevezésének
a használat tervezett időtartamának
és a bérbevétel céljának pontos meghatározásával.
Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőjével az engedély megadásakor közölni kell.
Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül a helyi
intézményi igényeket kell előnyben részesíteni.
Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található
szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető.
Az igénylő a rendezvényt megelőző munkanapon a befizetési kötelezettségének (bérleti díj,
kaució) a Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.) pénztárában
eleget tesz.
A rendezvényért felelős személy a rendezvényt megelőzően leltár szerint aláírásával igazolja
a használni kívánt helyiségek berendezési tárgyainak meglétét és azok állagát.
A Bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint a bérleti szerződésből
fakadókötelezettségeinek biztosítékául a Bérbeadó részére biztosítékot köteles fizetni. A
Bérbeadó ezen összeg erejéig jogosult a biztosíték összegéből közvetlenül kielégíteni a
bérlemény használata során felmerülő károk ellenértékét. (Pl.: fogyóeszközök törése, pótlása
stb.) A biztosíték befizetése azonban nem mentesíti Bérlőt a bérlemény nem rendeltetésszerű
használatából, illetve a jelen szerződésben foglaltak megszegéséből eredő károkkal
összefüggő kárfelelősség alól. A biztosíték teljes összegét, vagy annak az elszámolás után
fennmaradó részét a Bérlő az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való
átadása után visszakap.
A bérlő az esetleges károk megtérítésére köteles.
A rendezvény lemondására mindkét félnek lehetősége van. Bérbeadónak bármikor van
lehetősége a lemondásra, ha tudomására jut olyan tény, ami a szabályzatba ütközik. A bérbe
4

vevőnek a rendezvény előtt egy héttel. Ellenkező esetben, azaz egy héten belüli lemondás
esetén az igénylő köteles kifizetni a terembérleti díj 50%-át.
Minden esetben a bérlő köteles megnevezni egy felelős szervezőt.
A bérbe vevőnek rendezvényt követő napon biztosítania kell a használt helyiségek (terem,
előtér, vizesblokk) rendezett, kulturált állapotát (amilyen állapotban átvette, olyan állapotban
adja vissza: feltakarítva, felmosva, az asztalokat, székeket visszarakva a helyére).
Amennyiben az e pontban felsoroltak nem teljesülnek bérbeadó fenntartja a jogot a
későbbiekben adott bérbe vevő részére az ismételt bérbe adás megtagadására.
A termek használatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend tartalmazza.
A Művelődési Házban a rendezvények ideje alatt a ház felelősei közül egy személynek
mindig ott kell tartózkodnia.
3.2. A 885. helyrajzi számú 3504 m2 területű ingatlan bérbe adható helyiségei (fedett
nagyterasz, hozzá tartozó udvar, vizesblokk
Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni kizárólag az
önkormányzat saját rendezvényeit szem előtt tartva lehet. Az önkormányzat rendezvényeit a
bérbe adás nem zavarhatja.
A bérleti szándékot az engedélyezésre jogosult felé kell jelezni
a kérelmező adatainak
elérhetőségének
az igényelt terület, helyiség megnevezésének
a használat tervezett időtartamának
és a bérbevétel céljának pontos meghatározásával.
Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőjével az engedély megadásakor közölni kell.
Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül a helyi
intézményi igényeket kell előnyben részesíteni.
Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található
szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető.
Az igénylő a rendezvényt megelőző munkanapon a befizetési kötelezettségének (bérleti díj,
kaució) a Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.) pénztárában
eleget tesz.
A bérlő az esetleges károk megtérítésére köteles.
A rendezvény lemondására mindkét félnek lehetősége van. Bérbeadónak bármikor van
lehetősége a lemondásra, ha tudomására jut olyan tény, ami a szabályzatba ütközik. A bérbe
vevőnek a rendezvény előtt egy héttel. Ellenkező esetben, azaz egy héten belüli lemondás
esetén az igénylő köteles kifizetni a terembérleti díj 50%-át.
Minden esetben a bérlő köteles megnevezni egy felelős szervezőt.
A bérbe vevőnek rendezvényt követő napon biztosítania kell a használt helyiségek (terasz,
udvar, vizesblokk) rendezett, kulturált állapotát (amilyen állapotban átvette, olyan állapotban
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adja vissza). Amennyiben az e pontban felsoroltak nem teljesülnek bérbeadó fenntartja a jogot
a későbbiekben adott bérbe vevő részére az ismételt bérbe adás megtagadására.
A Bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint a bérleti szerződésből
fakadókötelezettségeinek biztosítékául a Bérbeadó részére biztosítékot köteles fizetni. A
Bérbeadó ezen összeg erejéig jogosult a biztosíték összegéből közvetlenül kielégíteni a
bérlemény használata során felmerülő károk ellenértékét. (Pl.: fogyóeszközök törése, pótlása
stb.) A biztosíték befizetése azonban nem mentesíti Bérlőt a bérlemény nem rendeltetésszerű
használatából, illetve a jelen szerződésben foglaltak megszegéséből eredő károkkal
összefüggő kárfelelősség alól. A biztosíték teljes összegét, vagy annak az elszámolás után
fennmaradó részét a Bérlő az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való
átadása után visszakap
3.3.

Sörpad garnitúra bérlete

Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára sörpad garnitúrát bérbe adni kizárólag az
önkormányzat saját rendezvényeit szem előtt tartva lehet. Az önkormányzat rendezvényeit a
bérbe adás nem zavarhatja.
A bérleti szándékot az engedélyezésre jogosult felé kell jelezni
a kérelmező adatainak
elérhetőségének
az igényelt garnitúra mennyiségének megadásával
a használat tervezett időtartamának
és a bérbevétel céljának pontos meghatározásával.
A bérlő befizetési kötelezettségének előre (bérleti díj, kaució) a Sárkeresztúr Község
Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.) pénztárában eleget tesz.
A bérlő köteles az átvételkor fennálló minőségében visszaadni a sörpad garnitúrát.
Amennyiben a sörpad garnitúra minőségében eltérés van az átvett állapothoz képest (sérült,
hiányos, nem az adott garnitúra került vissza).
A Bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint a bérleti szerződésből
fakadókötelezettségeinek biztosítékául a Bérbeadó részére biztosítékot köteles fizetni. A
Bérbeadó ezen összeg erejéig jogosult a biztosíték összegéből közvetlenül kielégíteni a
bérlemény használata során felmerülő károk ellenértékét. (Pl.: fogyóeszközök törése, pótlása
stb.) A biztosíték befizetése azonban nem mentesíti Bérlőt a bérlemény nem rendeltetésszerű
használatából, illetve a jelen szerződésben foglaltak megszegéséből eredő károkkal
összefüggő kárfelelősség alól. A biztosíték teljes összegét, vagy annak az elszámolás után
fennmaradó részét a Bérlő az esemény lebonyolítása után a terem eredeti állapotában való
átadása után visszakap
Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében található
szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető.
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A megállapodásnak tartalmaznia kell a következőket:

4.

Bérleti szándék esetén a közművelődési munkatárs vagy a hivatal előkészíti a bérleti
szerződést. A szerződésnek a rendezvény előtt, mindkét fél aláírásával ellátva létre kell
jönnie, szerződés nélkül helyiség bérbe nem adható.










a bérlő adatai, telefonszáma
a helyiség (ek) neve, száma
a tervezett tevékenység megnevezése, a résztvevők tervezett létszáma
a bérbevétel időpontja (órától óráig)
a bérbevétel egyéb lehetséges feltételei (pl. házirend betartása, plakátozás mikéntje,
szerzői jogdíj fizetés, kártérítési felelősség, stb.)
technikai eszközök, ügyelet, takarítás, berendezés, egyéb segítség megállapodás
szerint
az előre fizetendő bérleti díj és a kaució összege,
az átadás és visszavétel idejét
a kaució visszafizetésének idejét, módját.

5. A bérleti díjak
5.1. Teljes terembérleti díjak




Üzleti tevékenység (termékbemutatók, bevételt eredményező előadások stb.)
Az 1. ponthoz nem kapcsolható rendezvények, összejövetelek.
A bérbevevő számára bevételt eredményező rendezvények (pl. szilveszter, bálok)

5.2. Kedvezményes terembérleti díjak adhatók:
A terembérleti szabályzatban meghatározott bérleti díjak 50%-a.


Lakossági igényt kielégítő, rekreációt szolgáló mozgásformák órái pl. gyógytorna,
jóga, stb.

5.3. Ingyenes használatra jogosultak













Az önkormányzat rendezvényei.
Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvények
Sárkeresztúri Napsugár Nyugdíjas Klub rendezvényei, összejövetelei
Vihar Lovas Egyesület rendezvényei, összejövetelei
Kacifánt tánccsoport rendezvényei, összejövetelei
Sárkeresztúri Polgárőr Egyesület rendezvényei, összejövetelei
Sárkeresztúri Hölgyek Baráti Köre rendezvényei, összejövetelei
Bella Voce Kamarakórus rendezvényei, összejövetelei
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda rendezvényei
Sárkeresztúri Általános Iskola rendezvényei
Sárkeresztúri Római Katolikus Egyház rendezvényei
Sárkeresztúri Református Egyház rendezvényei
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5.4. Ingyenes használatra kiadható események:





Az intézmények rendezvényei.
A helyi keresztény egyházak rendezvényei
Helyi egészségügyi célú rendezvények (pl. egészségügyi szűrések, véradás.)
A községben közhasznú tevékenységet végző civil szervezetek összejövetelei.

6. A szabályzat mellékletei:



Bérleti díjak
Bérleti szerződés minta

Jelen szabályzat hatálybalépése
Jelen szabályzat 2020. január 24.napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
bérleti ügyekre is alkalmazni kell.
Jelen szabályzat hatálybalépésével a 42/2019.(V.13.) számú határozattal elfogadott
helységbérleti szabályzat hatályát veszti.
Jelen szabályzatot Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2020. (I.24.)
számú határozatával jóváhagyta.

Sárkeresztúr, 2020. január 24.

Csutiné Turi Ibolya

Dr. Varjú Mihály

polgármester

jegyző
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1. számú melléklet
Terembérleti díjak 2020.január 24.-től

Teljes árú terembérleti díjak:
A Bella István Művelődési Ház bérbe adható helyiségei:



100 ezer Ft+0% ÁFA/alkalom
50 ezer Ft
2 ezer Ft+0% ÁFA/óra
1 ezer Ft+0% ÁFA/óra

nagyterem :
kaució összege:
kisterem:
kaució összege:

A 885. helyrajzi számú 3504 m2 területű ingatlan bérbe adható helyiségei:



fedett nagyterasz (vizesblokk használattal)
kaució összege:
fedett nagyterasz (vizesblokk használattal)üzleti
tevékenységre (pl. vásár)céljából
maximum napi 5 óra

Sörpad garnitúra:
kaució összege:

60 ezer Ft+0% ÁFA/alkalom
30 ezer Ft
6 ezer Ft+0% ÁFA/alkalom,

1 ezer Ft/nap + ÁFA
1 ezer Ft/nap

A kedvezményes terembérleti díjak mértéke a fenti díjak 50 %-a
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2. számú melléklet
Terembérleti szerződés
amely létrejött egyrészről Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr, Fő út 34.,
adószám: a továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről:
Név
Cégnév
Adószám
Anyja neve
Szül.helye,
ideje:
Lakcím
Elérhetőség
a továbbiakban, mint Bérlő együttesen, mint szerződő Felek között a mai napon és helyen az
alábbi feltételekkel:
1. Szerződés tárgya: terembérlet
2. A teljesítés körülményei:
Helyiség pontos megnevezése, felsorolása:
Szerződés időbeli hatálya:

3. A Bérbeadó biztosítja a kérelemben feltüntetett eszközöket (asztal, székek), a fűtést,
valamint a világítást, illetve a férfi- és női illemhelyek használatát.
4. A Bérlő gondoskodik a használatba vett helyiség tartozékainak állagának
megóvásáról, azok rendeltetésszerű használatától, a rend fenntartásáról, a tűzvédelmi
előírások betartásáról, az esetlegesen okozott károk megtérítéséről.
5. A Bérlő a Bérbeadónak okozott kárért a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak
szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a bérlő köteles – ismeretlen
elkövető esetén is – a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni, valamint
az épület gondnokát haladéktalanul értesíteni.
6. Az 1. pontban megjelölt szolgáltatásért Bérbeadót Ft + 0% Ft ÁFA
bérleti díj illeti
Bérlő befizetési kötelezettségének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata (8125 Sárkeresztúr,
Fő út 34.) pénztárában munkaidőben tehet eleget.
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7. A Bérlő a Terembérleti szabályzatban foglaltak szerint a bérleti szerződésből fakadó
kötelezettségeinek biztosítékául a Bérbeadó részére biztosítékot köteles fizetni. A
Bérbeadó ezen összeg erejéig jogosult a biztosíték összegéből közvetlenül kielégíteni
a bérlemény használata során felmerülő károk ellenértékét. (Pl.: fogyóeszközök törése,
pótlása stb.) A biztosíték befizetése azonban nem mentesíti Bérlőt a bérlemény nem
rendeltetésszerű használatából, illetve a jelen szerződésben foglaltak megszegéséből
eredő károkkal összefüggő kárfelelősség alól. A biztosíték teljes összegét, vagy annak
az elszámolás után fennmaradó részét a Bérlő az esemény lebonyolítása után a terem
eredeti állapotában való átadása után visszakap.
Biztosíték összege:………………………………..Ft.
8. A Bérlő köteles betartani a Közösségi Ház Házirendjét.
9. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú
rendkívüli felmondására
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérlő részéről különösen:
 a Házirendben foglaltakat súlyosan megsérti
 a bérleti díj Határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja.
A Bérbeadó részéről:
 Ha a bérlemény rendeltetésszerű használatát akadályozza.
10. Egyéb feltételek:
A Bérbeadó semmilyen felelősséget nem vállal a Bérlő által szervezett eseményen
elhangzott, vagy bemutatott tartalmakért és semmilyen pénzügyi tevékenységet nem
végez.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
A szerződő felek a fenti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, egyetértésük
jeléül aláírják.
Kelt: Sárkeresztúr, …………….év …………... hó …………….nap

........................................................

...................................................

Bérbeadó képviseletében

Bérlő képviseletében
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