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5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
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MEGHÍVÓ
FE G YVER NEK ÖNK OR MÁ N YZ AT KÉ PV ISEL ŐT EST ÜLET E
2012 . MÁ JUS 31 -ÉN – CSÜT ÖRTÖ KÖN - 15 ÓR AK O R ÜLÉST T ART ,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2011. évi szakmai munkájáról
3. Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
4. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosításáról
5. Közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról
6. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
7. Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló rendelet
hatályon kívül helyezéséről
8. Önkormányzati rendeletek módosításáról
9. Köztisztviselők kedvezményeiről szóló rendelet módosításáról
10. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
11. Tájékoztató a Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatal
(Körjegyzőség) 2011. évi tevékenységéről
12. Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
13. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és határozattal történő
elfogadásáról
14. Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében szereplő
önkormányzat által önként vállalt feladatról
15. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
között
létrejött
Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálatáról
16. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
17. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi
munkatervének módosításáról
18. Szabó Zoltán Fegyverneki lakostól területvásárlás
19. Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő elnevezésének
módosításáról

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, művelődésügyi felügyelő, belső
ellenőr
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4. napirendhez meghívott:
Valamennyi intézményvezető
2., 3. napirendhez meghívott:
Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
3. napirendhez meghívott:
Siposné Szabó Erzsébet a Gyermekjóléti Szolgálat képviselője
14., 19. napirendhez meghívott:
Molnár Barna, a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
15. napirendhez meghívott:
Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
16., 19. napirendhez meghívott:
Gál Istvánné Orvosi Rendelő intézményvezetője
Fegyvernek, 2012. május 22.

Tatár László
polgármester

Fegyv ernek Nagyközség Polgá rm estere
Feg yv ernek , Fe ls zabadu lás u . 171.
T ájékoz ta tó
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2 012 . máj us 31 -e i ülé sér e a ké t ülé s közö t ti
ese mén yek rő l , in tézke dések rő l.
Tisztelt Képviselőtestület!
A k é t ü lés közö t ti ese mé n yek :
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Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: április hónapban
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- temetési segély
4
- köztemetés
- átállási támogatás
B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2)
bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás
- átmeneti segély elut.
3
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás
- szociális kölcsön
-

- szociális kölcsön elutasítás
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
- rendkívüli gyvt. elutasítás

-

II.

Polgármesteri keret felhasználás: 2012. évre tervezett:
Április 30-ig felhaszn.
Felhasználható:

III.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások április hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
1/b. pont)
 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: 2012. évben felhasználható:
3.500.000,- Ft
Április 30-ig felhaszn.:
1.250.000,- Ft
Felhasználható:
2.250.000,- Ft
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni
értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

IV.

Fontosabb jogszabályok :











3.000.000,- Ft
1.010.092,- Ft
1.989.908,- Ft

2012. évi XX. tv.
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
tv. módosításáról
2012. évi XXV. tv.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. módosításáról
2012. évi XXVIII. tv.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. módosításáról
2012. évi XXIX. tv.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. módosításáról
2012. évi XXXI. tv.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértések
nyilvántartási rendszeréről szóló 2012. évi II. tv. és az azzal összefüggő egyes
törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes
törvényi rendelkezések módosításáról
2012. évi XXXIV. tv.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. tv., valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. tv. módosításáról
2012. évi XXXIX. tv.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról
2012. évi XLVIII. tv.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. módosításáról

Fegyvernek, 2012. április 19.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÖ-TEST.
W KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE W
-1Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.CS-M TÉRS.SZOC.ALAPSZ.KÖZP.
──────────────────────────────
B E V É T E L
89483
3210
92693
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
28141
0
28141
= INTÉZMÉNYI MÜK.
28141
0
28141
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
0
265
265
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
0
265
265
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
0
265
265
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
2197
2197
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
2197
2197
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
2197
2197
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
61342
748
62090
= NORMATÍV TÁMOGAT
39496
0
39496
= KISTÉRSÉGI TÁMOG
10519
0
10519
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
4323
29
4352
» KÖZFOGLALKOZTAT
0
14
14
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
4323
15
4338
= MEGÁLL.KORREKCIÓ
-1900
0
-1900
= SZOC. POL.
8904
0
8904
» MEGÁLLAPODÁS SZ
1900
0
1900
» ÖNKORMÁNYZATI K
7004
0
7004
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
0
719
719
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= KÖTÖTT DOLOGI KI
= EGYÉB DOLOGI KIA
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

89483
3210
92693
----------------------------------------------------------36785
828
37613
33287
813
34100
3498
15
3513
9905
185
10090
42793
191
42984
3562
0
3562
450
0
450
3588
191
3779
35193
0
35193
0
2006
2006
0
2006
2006
0
2006
2006

ÁTLAGLÉTSZÁM
21.69
0.00
21.69
===============================================================================
II.TISZAVIRÁG NOÓVODA ÉS BÖLCS
──────────────────────────────
B E V É T E L
173140
4790 177930
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
9904
0
9904
= INTÉZMÉNYI MÜK.
9904
0
9904
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
1819
0
1819
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
1819
0
1819
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
1819
0
1819
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
3263
3263
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
3263
3263
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
3263
3263

-2Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 161417
1527 162944
= NORMATÍV TÁMOGAT
93062
0
93062
= KISTÉRSÉGI TÁMOG
6345
0
6345
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
36305
0
36305
» KÖZFOGLALKOZTAT
14
0
14
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
36291
0
36291
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
100
0
100
= SZOC. POL.
25423
0
25423
» ÖNKORMÁNYZATI K
25423
0
25423
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
182
1527
1709
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= REHABILITÁCIÓS H
= KÖTÖTT DOLOGI KI
= EGYÉB DOLOGI KIA
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

173140
4790 177930
----------------------------------------------------------99612
2152 101764
95716
2152
97868
3896
0
3896
26296
586
26882
47232
1360
48592
6500
0
6500
977
0
977
100
1000
1100
5122
360
5482
34533
0
34533
0
692
692
0
692
692
0
692
692

ÁTLAGLÉTSZÁM
51.18
0.00
51.18
===============================================================================
III.ORCZY ANNA ÁLT.ISK.ÉS SZI
──────────────────────────────
B E V É T E L
390221
23953 414174
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
7967
0
7967
= INTÉZMÉNYI MÜK.
7967
0
7967
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
623
2200
2823
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
623
2200
2823
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
623
2200
2823
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
0
2606
2606
= FELHALM.CÉLÚ PE.
0
2606
2606
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
15319
15319
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
15319
15319
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
13772
13772
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
1547
1547
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 381631
3828 385459
= NORMATÍV TÁMOGAT 230502
0 230502
= KISTÉRSÉGI TÁMOG
13996
0
13996
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
94343
0
94343
» KÖZFOGLALKOZTAT
26
0
26
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
94317
0
94317
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
600
0
600
= SZOC. POL.
41658
0
41658
» ÖNKORMÁNYZATI K
41658
0
41658

-3Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
532
3828
4360
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= REHABILITÁCIÓS H
= KÖTÖTT DOLOGI KI
= EGYÉB DOLOGI KIA
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

390221
23953 414174
----------------------------------------------------------237367
7795 245162
231020
6927 237947
6347
868
7215
62604
1871
64475
89507
6858
96365
16630
0
16630
965
0
965
12020
0
12020
12358
6858
19216
47534
0
47534
743
1754
2497
0
4153
4153
0
4153
4153
0
1522
1522
0
1522
1522
0
1522
1522

ÁTLAGLÉTSZÁM
110.25
0.00 110.25
===============================================================================
IV.MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
──────────────────────────────
B E V É T E L
27241
1844
29085
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
5334
0
5334
= INTÉZMÉNYI MÜK.
5334
0
5334
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
0
144
144
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
0
144
144
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
0
144
144
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
37
0
37
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
37
0
37
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
1536
1536
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
1536
1536
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
1536
1536
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
21870
164
22034
= NORMATÍV TÁMOGAT
15680
0
15680
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
5110
10
5120
» KÖZFOGLALKOZTAT
0
10
10
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
5110
0
5110
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
1080
0
1080
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
0
154
154
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK

27241
1844
29085
----------------------------------------------------------12649
257
12906
11882
257
12139
767
0
767
3347
51
3398
11245
61
11306
2660
0
2660

-4Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= KÖTÖTT DOLOGI KI
1080
0
1080
= EGYÉB DOLOGI KIA
7505
61
7566
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
0
1475
1475
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
0
1475
1475
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
1475
1475
ÁTLAGLÉTSZÁM
5.86
0.25
6.11
===============================================================================
V.
ÖNKORMÁNYZAT
──────────────────────────────
B E V É T E L
1584083
51809 1635892
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
520929
336 521265
= INTÉZMÉNYI MÜK.
193488
336 193824
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441
0 327441
» HELYI ADOK
66513
0
66513
» ÁTENGEDETT KÖZP 260928
0 260928
- TÁMOGATÁSOK
584453
8714 593167
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453
8714 593167
» NORMATIV TÁMOGA 396971
0 396971
» KÖZPONTOSITOTT
772
8714
9486
» KÖTÖTT FELHASZN 186710
0 186710
- FELHALMOZÁSI ÉS T
5135
0
5135
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
5135
0
5135
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 423015
35900 458915
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 128778
35411 164189
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 128778
35411 164189
= FELHALMOZÁSI C.
294237
489 294726
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
46976
0
46976
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
2200
0
2200
= FELHALM.CÉLÚ PE.
44776
0
44776
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V
3575
64
3639
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN
2075
64
2139
= FELHALMOZÁSI KÖL
1500
0
1500
- HITELEK
0
6795
6795
= MŰKÖDÉSI C. HITE
0
6795
6795
» RÖVID LEJÁRATÚ
0
6795
6795
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU
= FELHALMOZÁSI CÉL
- EGYÉB TÁMOGATÁS
- FELHALMOZÁSI KIAD
= FELUJITÁS
= BERUHÁZÁS

1584083
51809 1635892
----------------------------------------------------------31634
14075
45709
31634
14075
45709
6672
1611
8283
170454
10192 180646
14109
0
14109
156345
10192 166537
6944
690
7634
6944
640
7584
0
50
50
144598 -142607
1991
429592
11650 441242
0
7027
7027
429592
4623 434215

-5Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- TARTALÉK
5039
2288
7327
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
4539
-831
3708
» POLGÁRMESTERI K
3000
-831
2169
» 23/2002.(VI.1.)
1000
0
1000
» KÖRNYEZETVÉDELM
539
0
539
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ
500
3119
3619
» KÖZMŰVELŐDÉSI P
500
0
500
» VÍZMŰ FEJLESZTÉ
0
2142
2142
» LAKÁSÉPÍTÉSI AL
0
655
655
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ
0
22
22
» TELEPÜLÉSI ÉP.K
0
100
100
» TEMETKEZÉSHEZ K
0
200
200
- HITEL VISSZAFIZET
27202
0
27202
= MÜKÖDÉSI CÉLU
4909
0
4909
» RÖVID LEJ. MŰK.
4909
0
4909
= FELHALMOZÁSI CÉL
22293
0
22293
» HOSSZÚ LEJ. FEJ
22293
0
22293
- INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 899323
= INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 823338
= SZOC. POL.
75985
0
75985
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
1680
64
1744
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N
800
64
864
= FELHALMOZÁSI CÉL
880
0
880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
283
14508
14791
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
283
14508
14791
» EGYÉB MC. TÁM.É
283
14508
14791
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
0
0
ÁTLAGLÉTSZÁM
28.93
15.00
43.93
===============================================================================
01.MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
1553
0
1553
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
1553
0
1553
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
1553
0
1553
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
1553
0
1553
K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
02.VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR

9793
129
9922
----------------------------------------------------------5822
110
5932
5822
110
5932

-6Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- JÁRULÉKOK
1572
19
1591
- DOLOGI KIADÁSOK
2399
0
2399
= EGYÉB DOLOGI KIA
2399
0
2399
ÁTLAGLÉTSZÁM
4.63
0.00
4.63
===============================================================================
03.FOLY.SZ.SZ.KÖZMŰ ÉPÍTÉSE
──────────────────────────────
B E V É T E L
502880
0 502880
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
177194
0 177194
= INTÉZMÉNYI MÜK.
177194
0 177194
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 280910
0 280910
= FELHALMOZÁSI C.
280910
0 280910
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
44776
0
44776
= FELHALM.CÉLÚ PE.
44776
0
44776
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS

508920
0 508920
----------------------------------------------------------88597
0
88597
88597
0
88597
1205
0
1205
1205
0
1205
419118
0 419118
419118
0 419118

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
04.KEOP 6.2.0 KOMPOSZTÁLÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
9836
0
9836
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
9836
0
9836
= FELHALMOZÁSI C.
9836
0
9836
K I A D Á S
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS

10354
0
10354
----------------------------------------------------------10354
0
10354
10354
0
10354

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
05.KISKERESKEDELEM -HÚS
──────────────────────────────
B E V É T E L
15000
0
15000
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
15000
0
15000
= INTÉZMÉNYI MÜK.
15000
0
15000
K I A D Á S

13924
36
13960
-----------------------------------------------------------

-7Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
1212
31
1243
= BÉR
1212
31
1243
- JÁRULÉKOK
328
5
333
- DOLOGI KIADÁSOK
12384
0
12384
= ENERGIA KIADÁSOK
243
0
243
= EGYÉB DOLOGI KIA
12141
0
12141
ÁTLAGLÉTSZÁM
1.00
0.00
1.00
===============================================================================
06.EGYÉB MNS. KÖZ. TEV. SOS.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

900
0
900
----------------------------------------------------------900
0
900
900
0
900

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
07.TIOP 1.1.1 OKT. KIEG. TEV.
──────────────────────────────
B E V É T E L
2286
0
2286
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
2286
0
2286
= FELHALMOZÁSI C.
2286
0
2286
K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
08.GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNZÉS 3,5t FE
──────────────────────────────
B E V É T E L
4445
0
4445
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
945
0
945
= INTÉZMÉNYI MÜK.
945
0
945
- FELHALMOZÁSI ÉS T
3500
0
3500
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
3500
0
3500
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

945
0
945
----------------------------------------------------------945
0
945
945
0
945

-8Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
09.KÖZVILÁGÍTÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

15675
0
15675
----------------------------------------------------------15675
0
15675
13866
0
13866
1809
0
1809

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
10.ÖNK.IGAZGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
92534
9693 102227
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
260
0
260
= INTÉZMÉNYI MÜK.
260
0
260
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
88699
9629
98328
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
88699
9140
97839
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
88699
9140
97839
= FELHALMOZÁSI C.
0
489
489
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V
3575
64
3639
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN
2075
64
2139
= FELHALMOZÁSI KÖL
1500
0
1500
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU
- TARTALÉK
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
» POLGÁRMESTERI K
» 23/2002.(VI.1.)
» KÖRNYEZETVÉDELM
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ
» KÖZMŰVELŐDÉSI P
» VÍZMŰ FEJLESZTÉ
» LAKÁSÉPÍTÉSI AL
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ
» TELEPÜLÉSI ÉP.K
» TEMETKEZÉSHEZ K
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N
= FELHALMOZÁSI CÉL
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR

45207
18598
63805
----------------------------------------------------------36786
1738
38524
36786
1738
38524
1419
0
1419
1419
0
1419
5039
2288
7327
4539
-831
3708
3000
-831
2169
1000
0
1000
539
0
539
500
3119
3619
500
0
500
0
2142
2142
0
655
655
0
22
22
0
100
100
0
200
200
1680
64
1744
800
64
864
880
0
880
283
14508
14791
283
14508
14791

-9Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
» EGYÉB MC. TÁM.É
283
14508
14791
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
11.ÖNKORMÁNYZ. ELSZ.
──────────────────────────────
B E V É T E L
913529
8714 922243
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
327441
0 327441
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441
0 327441
» HELYI ADOK
66513
0
66513
» ÁTENGEDETT KÖZP 260928
0 260928
- TÁMOGATÁSOK
584453
8714 593167
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453
8714 593167
» NORMATIV TÁMOGA 396971
0 396971
» KÖZPONTOSITOTT
772
8714
9486
» KÖTÖTT FELHASZN 186710
0 186710
- FELHALMOZÁSI ÉS T
1635
0
1635
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
1635
0
1635
K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
12.ÖNKORM. ELSZ. KV. SZERV.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- INTÉZMÉNY FINANSZ
= INTÉZMÉNY FIN. M
= SZOC. POL.

759985 139338 899323
----------------------------------------------------------759985 139338 899323
684000 139338 823338
75985
0
75985

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
13.KÖZTERÜLET RENDJ.FENNT.
──────────────────────────────
B E V É T E L
4600
0
4600
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
2400
0
2400
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
2400
0
2400
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
2400
0
2400
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
2200
0
2200
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
2200
0
2200
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS

6877
118
6995
----------------------------------------------------------4143
101
4244

-10Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= BÉR
4143
101
4244
- JÁRULÉKOK
1162
17
1179
- DOLOGI KIADÁSOK
1452
0
1452
= EGYÉB DOLOGI KIA
1452
0
1452
- FELHALMOZÁSI KIAD
120
0
120
= BERUHÁZÁS
120
0
120
ÁTLAGLÉTSZÁM
4.00
0.00
4.00
===============================================================================
14.RÖVID IT. KÖZFOGLALKOZTATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
397
0
397
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
397
0
397
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
397
0
397
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
397
0
397
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
- JÁRULÉKOK

418
0
418
----------------------------------------------------------368
0
368
368
0
368
50
0
50

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
15.HOSSZÚ(FHT) IT. KÖZFOGLALK.
──────────────────────────────
B E V É T E L
20451
13575
34026
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
20451
13575
34026
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
20451
13575
34026
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
20451
13575
34026
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS

20451
13575
34026
----------------------------------------------------------12442
8582
21024
12442
8582
21024
2188
1159
3347
5821
1919
7740
5821
1919
7740
0
1915
1915
0
1915
1915

ÁTLAGLÉTSZÁM
11.64
9.75
21.39
===============================================================================
16.EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
11833
8025
19858
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
11833
8025
19858
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
11833
8025
19858

-11Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
11833
8025
19858
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS

11979
8025
20004
----------------------------------------------------------7647
5251
12898
7647
5251
12898
1074
709
1783
3258
1034
4292
3258
1034
4292
0
1031
1031
0
1031
1031

ÁTLAGLÉTSZÁM
7.66
5.25
12.91
===============================================================================
17.ISKOLATEJ PRG.
──────────────────────────────
B E V É T E L
2516
-2516
0
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
2516
-2516
0
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
2516
-2516
0
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
2516
-2516
0
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

598
-598
0
----------------------------------------------------------598
-598
0
598
-598
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
18.FINANSZÍROZÁS(HITELEK)
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
6795
6795
----------------------------------------------------------- HITELEK
0
6795
6795
= MŰKÖDÉSI C. HITE
0
6795
6795
» RÖVID LEJÁRATÚ
0
6795
6795
K I A D Á S
- HITEL VISSZAFIZET
= MÜKÖDÉSI CÉLU
» RÖVID LEJ. MŰK.
= FELHALMOZÁSI CÉL
» HOSSZÚ LEJ. FEJ

27202
0
27202
----------------------------------------------------------27202
0
27202
4909
0
4909
4909
0
4909
22293
0
22293
22293
0
22293

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================

-12Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19.VESZÉLYES HULL. KEZ.(ÁLL.H)
──────────────────────────────
B E V É T E L
89
0
89
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
89
0
89
= INTÉZMÉNYI MÜK.
89
0
89
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

1540
0
1540
----------------------------------------------------------1540
0
1540
1540
0
1540

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
20.CIVIL SZERV. TÁMOGATÁSA
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU
= FELHALMOZÁSI CÉL

3800
690
4490
----------------------------------------------------------3800
690
4490
3800
640
4440
0
50
50

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
21.KÖNYVTÁRI SZOLG. TÁMOP 324
──────────────────────────────
B E V É T E L
1205
0
1205
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
1205
0
1205
= FELHALMOZÁSI C.
1205
0
1205
K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
22.RENDSZERES SZOC.SEGÉLYEK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

86463 -86463
0
----------------------------------------------------------86463 -86463
0

-13Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
23.NORMATÍV LFT.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

39072 -39072
0
----------------------------------------------------------39072 -39072
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
24.ALANYI JOGÚ ÁP.DÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- EGYÉB TÁMOGATÁS

14058 -14058
0
----------------------------------------------------------298
-298
0
99
-99
0
99
-99
0
13661 -13661
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
25.RENDSZERES GYVT
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
26.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

156
-156
0
----------------------------------------------------------156
-156
0

-14Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
27.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

130
-130
0
----------------------------------------------------------130
-130
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
28.ÁTMENETI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

600
0
600
----------------------------------------------------------600
0
600

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
29. TEMETÉSI SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

800
0
800
----------------------------------------------------------800
0
800

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
30.RENDKÍVÜLI GYVT.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

50
0
50
----------------------------------------------------------50
0
50

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================

-15Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZL.T.
──────────────────────────────
B E V É T E L
929
-929
0
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
929
-929
0
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
929
-929
0
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
929
-929
0
K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

929
-929
0
----------------------------------------------------------929
-929
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
32.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

1262
-1262
0
----------------------------------------------------------1262
-1262
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
34.ÖNK. ESETI PÉNZBELI ELLÁT.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

500
41
541
----------------------------------------------------------500
41
541

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
35.SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU

520
0
520
----------------------------------------------------------520
0
520
520
0
520

-16Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
36.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

975
-975
0
----------------------------------------------------------975
-975
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
37.ERDŐGAZDÁLKODÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
336
336
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
0
336
336
= INTÉZMÉNYI MÜK.
0
336
336
K I A D Á S
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS

0
1677
1677
----------------------------------------------------------0
1677
1677
0
1677
1677

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
38.OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEV.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
8116
8116
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
0
8116
8116
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
0
8116
8116
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
0
8116
8116
K I A D Á S
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

0
6198
6198
----------------------------------------------------------0
6198
6198
0
6198
6198

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
39.EGYÉB OKT. KIEG TEV.8560991
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- FELHALMOZÁSI KIAD

0
7027
7027
----------------------------------------------------------0
7027
7027

-17Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= FELUJITÁS
0
7027
7027
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL
──────────────────────────────
B E V É T E L
123022 166061 289083
----------------------------------------------------------- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
22287
22287
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
22287
22287
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
21798
21798
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
489
489
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 266796
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
123022 143774 266796
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 266796
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- EGYÉB TÁMOGATÁS
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» EGYÉB MC. TÁM.É
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

123022 166061 289083
----------------------------------------------------------79413
624
80037
65619
624
66243
13794
0
13794
20100
403
20503
23509
99
23608
5203
0
5203
18306
99
18405
0 142648 142648
0
22287
22287
0
22287
22287
0
19366
19366
0
2921
2921

ÁTLAGLÉTSZÁM
23.13
0.00
23.13
===============================================================================
01. ÖNKORM.IGAZGATÁS FEGYV.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
22287
22287
----------------------------------------------------------- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
22287
22287
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
22287
22287
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
21798
21798
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
489
489
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K

74363
22815
97178
----------------------------------------------------------44605
453
45058
39304
453
39757
5301
0
5301
11107
75
11182
18651
0
18651
3329
0
3329
15322
0
15322
0
22287
22287

-18Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
0
22287
22287
» EGYÉB MC. TÁM.É
0
19366
19366
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
2921
2921
ÁTLAGLÉTSZÁM
13.13
0.00
13.13
===============================================================================
02.ÖNKORM.IGAZGATÁS ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

9741
61
9802
----------------------------------------------------------5620
52
5672
5028
52
5080
592
0
592
1361
9
1370
2760
0
2760
1874
0
1874
886
0
886

ÁTLAGLÉTSZÁM
3.00
0.00
3.00
===============================================================================
03.JOGALKOTÁS-FEGYVERNEK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

26057
16
26073
----------------------------------------------------------19568
14
19582
13090
14
13104
6478
0
6478
5244
2
5246
1245
0
1245
1245
0
1245

ÁTLAGLÉTSZÁM
3.00
0.00
3.00
===============================================================================
04.JOGALKOTÁS-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK

3483
47
3530
----------------------------------------------------------2739
40
2779
1897
40
1937
842
0
842
687
7
694
57
0
57

-19Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= EGYÉB DOLOGI KIA
57
0
57
ÁTLAGLÉTSZÁM
1.00
0.00
1.00
===============================================================================
05.ADÓ ILLETÉK BESZ-FEGYV.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

6496
31
6527
----------------------------------------------------------4697
26
4723
4310
26
4336
387
0
387
1164
5
1169
635
0
635
635
0
635

ÁTLAGLÉTSZÁM
2.00
0.00
2.00
===============================================================================
06.ADÓ ILLETÉK BESZ-ÖRMÉNYES
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

2882
46
2928
----------------------------------------------------------2184
39
2223
1990
39
2029
194
0
194
537
7
544
161
0
161
161
0
161

ÁTLAGLÉTSZÁM
1.00
0.00
1.00
===============================================================================
07.INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
123022 143774 266796
----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 266796
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
123022 143774 266796
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 266796
K I A D Á S

0
0
0
-----------------------------------------------------------

-20Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
08.RENDSZERES SZOC. SEGÉLY
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
86463
86463
----------------------------------------------------------0
86463
86463

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
09.IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
975
975
----------------------------------------------------------0
975
975

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
10.LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
39072
39072
----------------------------------------------------------0
39072
39072

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
11.ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
14058
14058
----------------------------------------------------------0
298
298
0
99
99
0
99
99
0
13661
13661

-21Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
12.KIEGÉSZÍTŐ GYVT.8821181
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
156
156
----------------------------------------------------------0
156
156

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
13.ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
130
130
----------------------------------------------------------0
130
130

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
14.KÖZGYÓGYELLÁTÁSOK
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
1262
1262
----------------------------------------------------------0
1262
1262

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
15.MOZG.KORL. KÖZL. TÁM.
──────────────────────────────
B E V É T E L
0
0
0
----------------------------------------------------------K I A D Á S
- EGYÉB TÁMOGATÁS

0
929
929
----------------------------------------------------------0
929
929

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================

-22Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VII. FEGYVERNEKI ROMA NEMZ.ÖNK
──────────────────────────────
B E V É T E L
215
-215
0
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
215
-215
0
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
215
-215
0
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
215
-215
0
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

215
-215
0
----------------------------------------------------------5
-5
0
5
-5
0
2
-2
0
208
-208
0
208
-208
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
01. ÖNK. IGAZGATÁS
──────────────────────────────
B E V É T E L
215
-215
0
----------------------------------------------------------- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
215
-215
0
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
215
-215
0
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
215
-215
0
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA

215
-215
0
----------------------------------------------------------5
-5
0
5
-5
0
2
-2
0
208
-208
0
208
-208
0

ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================
A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
──────────────────────────────
B E V É T E L
138700
397 139097
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
138700
-780 137920
= INTÉZMÉNYI MÜK.
138700
-780 137920
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
0
1177
1177
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
0
1177
1177
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
0
1177
1177
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK

138700
397 139097
----------------------------------------------------------20409
405
20814
20238
365
20603
171
40
211
5450
99
5549

-23Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- DOLOGI KIADÁSOK
107669
-77 107592
= ENERGIA KIADÁSOK
8534
0
8534
= EGYÉB DOLOGI KIA
17760
-77
17683
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
81375
0
81375
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
5172
-30
5142
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
5172
-30
5142
» EGYÉB MC. TÁM.É
5172
-743
4429
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
713
713
ÁTLAGLÉTSZÁM
15.00
0.00
15.00
===============================================================================
B. FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KGI
──────────────────────────────
B E V É T E L
236219
3082 239301
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
217759
0 217759
= INTÉZMÉNYI MÜK.
217759
0 217759
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
18460
3082
21542
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
18460
3082
21542
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
18460
3082
21542
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- FELHALMOZÁSI KIAD
= BERUHÁZÁS
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» EGYÉB MC. TÁM.É
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

236219
3082 239301
----------------------------------------------------------64442
-250
64192
62316
-250
62066
2126
0
2126
16992
-68
16924
145652
2012 147664
15745
0
15745
129907
2012 131919
5563
0
5563
5563
0
5563
3570
1388
4958
3570
1388
4958
3570
0
3570
0
1388
1388

ÁTLAGLÉTSZÁM
41.20
0.00
41.20
===============================================================================
C. ORVOSI RENDELŐ
──────────────────────────────
B E V É T E L
49328
-1054
48274
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
3977
0
3977
= INTÉZMÉNYI MÜK.
3977
0
3977
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B
34648
9649
44297
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ
34648
9649
44297
» TB ALAPOKTÓL
31858
0
31858
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK
2790
9649
12439
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
10703 -10703
0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
10703 -10703
0
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
10703 -10703
0

-24Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= KÖTÖTT DOLOGI KI
= EGYÉB DOLOGI KIA
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

49328
-1054
48274
----------------------------------------------------------24120
-1044
23076
23713
-1044
22669
407
0
407
6360
-127
6233
18848
-11
18837
1783
0
1783
12604
0
12604
4461
-11
4450
0
128
128
0
128
128
0
128
128

ÁTLAGLÉTSZÁM
10.75
0.00
10.75
===============================================================================
.
──────────────────────────────
B E V É T E L
1707320 217655 1924975
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
520929
336 521265
= INTÉZMÉNYI MÜK.
193488
336 193824
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441
0 327441
» HELYI ADOK
66513
0
66513
» ÁTENGEDETT KÖZP 260928
0 260928
- TÁMOGATÁSOK
584453
8714 593167
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453
8714 593167
» NORMATIV TÁMOGA 396971
0 396971
» KÖZPONTOSITOTT
772
8714
9486
» KÖTÖTT FELHASZN 186710
0 186710
- FELHALMOZÁSI ÉS T
5135
0
5135
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
5135
0
5135
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 423230
35685 458915
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 128993
35196 164189
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 128993
35196 164189
= FELHALMOZÁSI C.
294237
489 294726
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
46976
0
46976
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
2200
0
2200
= FELHALM.CÉLÚ PE.
44776
0
44776
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V
3575
64
3639
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN
2075
64
2139
= FELHALMOZÁSI KÖL
1500
0
1500
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
22287
22287
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
22287
22287
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
21798
21798
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
489
489
- HITELEK
0
6795
6795
= MŰKÖDÉSI C. HITE
0
6795
6795
» RÖVID LEJÁRATÚ
0
6795
6795
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 123022 143774 266796
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
123022 143774 266796
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 123022 143774 266796

-25Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= EGYÉB DOLOGI KIA
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
= MÜKÖDÉSI CÉLU
= FELHALMOZÁSI CÉL
- EGYÉB TÁMOGATÁS
- FELHALMOZÁSI KIAD
= FELUJITÁS
= BERUHÁZÁS
- TARTALÉK
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
» POLGÁRMESTERI K
» 23/2002.(VI.1.)
» KÖRNYEZETVÉDELM
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ
» KÖZMŰVELŐDÉSI P
» VÍZMŰ FEJLESZTÉ
» LAKÁSÉPÍTÉSI AL
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ
» TELEPÜLÉSI ÉP.K
» TEMETKEZÉSHEZ K
- HITEL VISSZAFIZET
= MÜKÖDÉSI CÉLU
» RÖVID LEJ. MŰK.
= FELHALMOZÁSI CÉL
» HOSSZÚ LEJ. FEJ
- INTÉZMÉNY FINANSZ
= INTÉZMÉNY FIN. M
= SZOC. POL.
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N
= FELHALMOZÁSI CÉL
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
» EGYÉB MC. TÁM.É
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á

1707320 217655 1924975
----------------------------------------------------------111052
14694 125746
97253
14699 111952
13799
-5
13794
26774
2012
28786
194171
10083 204254
19312
0
19312
174859
10083 184942
6944
690
7634
6944
640
7584
0
50
50
144598
41 144639
429592
11650 441242
0
7027
7027
429592
4623 434215
5039
2288
7327
4539
-831
3708
3000
-831
2169
1000
0
1000
539
0
539
500
3119
3619
500
0
500
0
2142
2142
0
655
655
0
22
22
0
100
100
0
200
200
27202
0
27202
4909
0
4909
4909
0
4909
22293
0
22293
22293
0
22293
759985 139338 899323
684000 139338 823338
75985
0
75985
1680
64
1744
800
64
864
880
0
880
283
36795
37078
283
36795
37078
283
33874
34157
0
2921
2921

ÁTLAGLÉTSZÁM
52.06
15.00
67.06
===============================================================================
INTÉZMÉNYEK HALM.ÖSSZESÍTŐJE
──────────────────────────────
B E V É T E L
2811652 253877 3065529
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
932711
-444 932267
= INTÉZMÉNYI MÜK.
605270
-444 604826

-26Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441
0 327441
» HELYI ADOK
66513
0
66513
» ÁTENGEDETT KÖZP 260928
0 260928
- TÁMOGATÁSOK
584453
8714 593167
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453
8714 593167
» NORMATIV TÁMOGA 396971
0 396971
» KÖZPONTOSITOTT
772
8714
9486
» KÖTÖTT FELHASZN 186710
0 186710
- FELHALMOZÁSI ÉS T
5135
0
5135
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
5135
0
5135
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 478780
52202 530982
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 184543
51713 236256
» TB ALAPOKTÓL
31858
0
31858
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 152685
51713 204398
= FELHALMOZÁSI C.
294237
489 294726
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
47013
2606
49619
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
2237
0
2237
= FELHALM.CÉLÚ PE.
44776
2606
47382
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V
3575
64
3639
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN
2075
64
2139
= FELHALMOZÁSI KÖL
1500
0
1500
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
44602
44602
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
44602
44602
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
42566
42566
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
2036
2036
- HITELEK
0
6795
6795
= MŰKÖDÉSI C. HITE
0
6795
6795
» RÖVID LEJÁRATÚ
0
6795
6795
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ 759985 139338 899323
= NORMATÍV TÁMOGAT 378740
0 378740
= KISTÉRSÉGI TÁMOG
30860
0
30860
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
273806 133110 406916
» KÖZFOGLALKOZTAT
40
24
64
» EGYÉB ÖNKORMÁNY 273766 133086 406852
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
1780
0
1780
= MEGÁLL.KORREKCIÓ
-1900
0
-1900
= SZOC. POL.
75985
0
75985
» MEGÁLLAPODÁS SZ
1900
0
1900
» ÖNKORMÁNYZATI K
74085
0
74085
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
714
6228
6942
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK
= ENERGIA KIADÁSOK
= REHABILITÁCIÓS H
= KÖTÖTT DOLOGI KI
= EGYÉB DOLOGI KIA
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ

2811652 253877 3065529
----------------------------------------------------------606436
24837 631273
575425
23919 599344
31011
918
31929
157728
4609 162337
657117
20477 677594
74726
0
74726
1942
0
1942
26254
1000
27254
355560
19477 375037
198635
0 198635
6944
690
7634

-27Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= MÜKÖDÉSI CÉLU
6944
640
7584
= FELHALMOZÁSI CÉL
0
50
50
- EGYÉB TÁMOGATÁS
144598
41 144639
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE
743
1754
2497
- FELHALMOZÁSI KIAD 435155
15803 450958
= FELUJITÁS
0
7027
7027
= BERUHÁZÁS
435155
8776 443931
- TARTALÉK
5039
2288
7327
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
4539
-831
3708
» POLGÁRMESTERI K
3000
-831
2169
» 23/2002.(VI.1.)
1000
0
1000
» KÖRNYEZETVÉDELM
539
0
539
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ
500
3119
3619
» KÖZMŰVELŐDÉSI P
500
0
500
» VÍZMŰ FEJLESZTÉ
0
2142
2142
» LAKÁSÉPÍTÉSI AL
0
655
655
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ
0
22
22
» TELEPÜLÉSI ÉP.K
0
100
100
» TEMETKEZÉSHEZ K
0
200
200
- HITEL VISSZAFIZET
27202
0
27202
= MÜKÖDÉSI CÉLU
4909
0
4909
» RÖVID LEJ. MŰK.
4909
0
4909
= FELHALMOZÁSI CÉL
22293
0
22293
» HOSSZÚ LEJ. FEJ
22293
0
22293
- INTÉZMÉNY FINANSZ 759985 139338 899323
= INTÉZMÉNY FIN. M 684000 139338 823338
= SZOC. POL.
75985
0
75985
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
1680
64
1744
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N
800
64
864
= FELHALMOZÁSI CÉL
880
0
880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
9025
43976
53001
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
9025
43976
53001
» EGYÉB MC. TÁM.É
9025
33131
42156
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
10845
10845
ÁTLAGLÉTSZÁM
307.99
15.25 323.24
===============================================================================
** HALMOZÓDÁS MIATTI KORREKCIO
──────────────────────────────
B E V É T E L
-759985 -139338 -899323
----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNYFINANSZÍ -759985 -139338 -899323
= NORMATÍV TÁMOGAT -378740
0 -378740
= KISTÉRSÉGI TÁMOG -30860
0 -30860
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS -273806 -133110 -406916
» KÖZFOGLALKOZTAT
-40
-24
-64
» EGYÉB ÖNKORMÁNY -273766 -133086 -406852
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
-1780
0
-1780
= MEGÁLL.KORREKCIÓ
1900
0
1900
= SZOC. POL.
-75985
0 -75985
» MEGÁLLAPODÁS SZ
-1900
0
-1900
» ÖNKORMÁNYZATI K -74085
0 -74085
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
-714
-6228
-6942

-28Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
K I A D Á S

-759985 -139338 -899323
----------------------------------------------------------- INTÉZMÉNY FINANSZ -759985 -139338 -899323
= INTÉZMÉNY FIN. M -684000 -139338 -823338
= SZOC. POL.
-75985
0 -75985
ÁTLAGLÉTSZÁM
0.00
0.00
0.00
===============================================================================

-29Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE
──────────────────────────────
B E V É T E L
2051667 114539 2166206
----------------------------------------------------------- MÜKÖDÉSI BEVÉTEL
932711
-444 932267
= INTÉZMÉNYI MÜK.
605270
-444 604826
= ÖNK. SAJÁTOS MÜK 327441
0 327441
» HELYI ADOK
66513
0
66513
» ÁTENGEDETT KÖZP 260928
0 260928
- TÁMOGATÁSOK
584453
8714 593167
= ÖNK. KÖLTSÉGVETÉ 584453
8714 593167
» NORMATIV TÁMOGA 396971
0 396971
» KÖZPONTOSITOTT
772
8714
9486
» KÖTÖTT FELHASZN 186710
0 186710
- FELHALMOZÁSI ÉS T
5135
0
5135
= ÖNK.SAJÁTOS FELH
5135
0
5135
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ B 478780
52202 530982
= MŰK.C.TÁM.ÉRTÉKŰ 184543
51713 236256
» TB ALAPOKTÓL
31858
0
31858
» EGYÉB TÁM.ÉRTÉK 152685
51713 204398
= FELHALMOZÁSI C.
294237
489 294726
- VÉGLEGESEN ÁTVETT
47013
2606
49619
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE
2237
0
2237
= FELHALM.CÉLÚ PE.
44776
2606
47382
- TÁM-I KÖLCSÖNÖK V
3575
64
3639
= MŰKÖDÉSI KÖLCSÖN
2075
64
2139
= FELHALMOZÁSI KÖL
1500
0
1500
- PÉNZFORG.NÉLKÜLI
0
44602
44602
= ELÖZÖ ÉVI PÉNZMA
0
44602
44602
» MŰKÖDÉSI CÉLRA
0
42566
42566
» FELHALMOZÁSI CÉ
0
2036
2036
- HITELEK
0
6795
6795
= MŰKÖDÉSI C. HITE
0
6795
6795
» RÖVID LEJÁRATÚ
0
6795
6795
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ
0
0
0
= NORMATÍV TÁMOGAT
0
0
0
= KISTÉRSÉGI TÁMOG
0
0
0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
0
0
0
» KÖZFOGLALKOZTAT
0
0
0
» EGYÉB ÖNKORMÁNY
0
0
0
= ÖNK.KIEGÉSZÍTÉS
0
0
0
= MEGÁLL.KORREKCIÓ
0
0
0
= SZOC. POL.
0
0
0
» MEGÁLLAPODÁS SZ
0
0
0
» ÖNKORMÁNYZATI K
0
0
0
= BÉRKOMPENZÁCIÓ F
0
0
0
K I A D Á S
- SZEMÉLYI JUTTATÁS
= BÉR
= EGYÉB
- JÁRULÉKOK
- DOLOGI KIADÁSOK

2051667 114539 2166206
----------------------------------------------------------606436
24837 631273
575425
23919 599344
31011
918
31929
157728
4609 162337
657117
20477 677594

-30Időszak: 2012. év 01. módosítás ( máj. hónap)
adatok eFt-ban
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C I M, ALCIM
EREDETI
MODOSZAKFELADAT
ELŐIR. 1.MOD. SITOTT
máj.
ELÖIR.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
= ENERGIA KIADÁSOK
74726
0
74726
= REHABILITÁCIÓS H
1942
0
1942
= KÖTÖTT DOLOGI KI
26254
1000
27254
= EGYÉB DOLOGI KIA 355560
19477 375037
= VÁSÁROLT ÉLELMEZ 198635
0 198635
- ÁTADOTT PÉNZESZKÖ
6944
690
7634
= MÜKÖDÉSI CÉLU
6944
640
7584
= FELHALMOZÁSI CÉL
0
50
50
- EGYÉB TÁMOGATÁS
144598
41 144639
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE
743
1754
2497
- FELHALMOZÁSI KIAD 435155
15803 450958
= FELUJITÁS
0
7027
7027
= BERUHÁZÁS
435155
8776 443931
- TARTALÉK
5039
2288
7327
= MŰKÖDÉSI CÉLÚ TA
4539
-831
3708
» POLGÁRMESTERI K
3000
-831
2169
» 23/2002.(VI.1.)
1000
0
1000
» KÖRNYEZETVÉDELM
539
0
539
= FEJLESZTÉSI CÉLÚ
500
3119
3619
» KÖZMŰVELŐDÉSI P
500
0
500
» VÍZMŰ FEJLESZTÉ
0
2142
2142
» LAKÁSÉPÍTÉSI AL
0
655
655
» LAKÁSÉRTÉKESÍTÉ
0
22
22
» TELEPÜLÉSI ÉP.K
0
100
100
» TEMETKEZÉSHEZ K
0
200
200
- HITEL VISSZAFIZET
27202
0
27202
= MÜKÖDÉSI CÉLU
4909
0
4909
» RÖVID LEJ. MŰK.
4909
0
4909
= FELHALMOZÁSI CÉL
22293
0
22293
» HOSSZÚ LEJ. FEJ
22293
0
22293
- INTÉZMÉNY FINANSZ
0
0
0
= INTÉZMÉNY FIN. M
0
0
0
= SZOC. POL.
0
0
0
- ADOTT KÖLCSÖNÖK
1680
64
1744
= MŰKÖDÉSI CÉLRA N
800
64
864
= FELHALMOZÁSI CÉL
880
0
880
- TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ K
9025
43976
53001
= MŰK.C.TÁMOGAT.ÉR
9025
43976
53001
» EGYÉB MC. TÁM.É
9025
33131
42156
» ELŐZŐ ÉVI PM. Á
0
10845
10845
ÁTLAGLÉTSZÁM
307.99
15.25 323.24
===============================================================================
Ebből közcélú fogl:

19,30

15,00

34,30

Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Igazgatójától
5231 Fegyvernek, Felszabadulás 173.

BESZÁMOLÓ
A Képviselőtestület 2012. május 31-i ülésére, a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének szociális szolgáltatásairól, az
intézmény szakmai munkájáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szoctv.) 92/B. § (1.) bek., d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmény
állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét.
Az éves szakmai munkáról az alábbiak szerint számolok be:
I. AZ ELŐZŐ BESZÁMOLÓ VÉGREHAJTÁSA:
Legutóbb, a Képviselőtestület 2011. május 26-ai ülésén számolt be az intézmény a szakmai
tevékenységéről:
A Képviselőtestület a 75/2011 (V.26.) szám önkormányzati határozatával elfogadta a
beszámolót, feladatot nem határozott meg.
I. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE A HELYI ELLÁTÓRENDSZERBEN:
Az intézmény a településen egyedüli alapszolgáltatásokat nyújtó intézményként működik a
szoc. tv. 57§ (1) alapján. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a
szociálisan rászorulók részére saját otthonaikban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból
származó problémáik megoldásában.
Az intézmény feladatellátása érdekében szoros együttműködést alakított ki többek között:
- Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőivel
- háziorvosi szolgálattal, ápolási otthonokkal
- átmeneti elhelyezést biztosító intézményekkel, helyi és környező ápolást-gondozást nyújtó
intézményekkel
- hajléktalan ellátást segítő intézményekkel, a nyíregyházi Periféria Egyesülettel
- a törökszentmiklósi Kapocs A Mozgássérültek Segítésére Alapítvánnyal
- Szolnoki Esély Szociális Közalapítvánnyal
- Vöröskereszt szervezetével
- helyi Katólikus Karitas szervezetével
- pártfogói felügyelettel
- Áldozatsegítő Szolgálattal
- Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulással
- Helyi Polgárőr Egyesülettel
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II. AZ INTÉZMÉNYT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ INTÉZMÉNY
SZOLGÁLTATÁSAI
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban
Szoc tv.)
- 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről
- 9/1999 (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről
- A 29/1993 (II. 17.) korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról
- 321/2009 (XII.29) kormányrendelet a szociális szolgáltatók működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
- Módosított 257/2000 korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról.
- 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek
továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról
- 48/2004 (XII. 23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt a szociális ellátások
szabályozásáról szóló 7/1996 (IV. 5.) helyi rendelet
- A 226/2006. (IX.20.) Korm. rendelet a szociális intézmények szolgáltatók ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról (elektronikus nyilvántartási rendszer)
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek feladatairól és működésük
feltételeiről
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI:
A módosított Szt. 86 § (2) bekezdése alapján Fegyvernek településnek az alábbi szociális
alapszolgáltatásokat kell működtetni:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás időskorúak részére
- gyermekjóléti szolgáltatás
Fegyverneken az előírt alapszolgáltatásokat az Önkormányzat a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával biztosítja, fegyverneki telephelyen a helyi
lakosság számára.
Az intézmény 3 telephelyen működtet Idősek Klubját, a jogszabály alapján 1 kötelező, a
másik két Klub működtetése önként vállalt feladat.
Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja fegyverneki telephelyein:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- SOS segélyhívó telefonrendszer
- időskorúak nappali ellátása
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás (a szolgáltatásról külön beszámoló készül a
gyermekvédelemmel együtt.)
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III. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik:
1.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja

Fegyvernek, Felszabadulás út173.
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Fegyvernek, Felszabadulás út 40.
Fegyvernek, Ady Endre út 42.

Tárgyi feltételek, eszközellátottság:
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
Az épület rendelkezik a szakmai munkavégzéshez szükséges helyiségekkel, elkülönül a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, biztosítva van az önálló szakmai egység
mindkét szolgáltatás esetében. Ebben az épületben van az intézmény székhelye is. Az
akadálymentes feljáró viszont nem biztosítja a mozgáskorlátozottaknak az intézménybe való
bejárást, hiányzik a korlát, télen balesetveszélyes a lépcső.
A családsegítés ügyfélirodája részben biztosítja a négyszemközti ügyintézést, melyet a
helyiség átrendezésével, illetve a családgondozók külön telefonhasználatával próbáltuk a
hiányosságot csökkenteni.
Eszköz ellátottság:
A szolgálat rendelkezik külön telefonvonallal, 3 telefonkészülékkel, és 1 mobiltelefonnal a
területi munkavégzéshez. Számítógépekkel, fénymásoló készülékkel, fax-al. A gyermekjóléti
szolgálat eszközellátottsága a jogszabályoknak megfelel. A családsegítésnél viszont a
székhellyel közös a számítógép, amely 12 éves, elavult, nem minden esetben biztosítja a
megfelelő munkavégzést.
Nappali ellátás (Idősek Klubjai)
Mindhárom Idősek Klubja rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel.
Az elmúlt években rendeződtek a hiányosságok, egyrészt az ÉAOP. pályázat eredményeként,
másrészt önkormányzati segítséggel, valamint saját költségvetésből.
Az ÉAOP pályázat eredményeként lehetőség van a mozgáskorlátozottak és az időseken kívüli
ellátotti csoportok speciális ellátására is.
Eszközellátottság:
Mindhárom intézmény tálalókonyhája megfelel a HACCP előírásainak. Az intézmények
mindegyikében kiépült az internet hálózat, számítógépek rendelkezésre állnak az ujonnan
kötelező elektronikus nyilvántartási rendszerhez. Az ÉAOP pályázat eredményeként új
bútorok, munkavégzést segítő technikai eszközök (autómata mosógépek, hűtők, vérnyomás és
vércukormérő készülékek) biztosítják a megfelelő szakmai munkavégzést.
Házi segítségnyújtás
A házi gondozó szolgálat részére a feladatellátáshoz a szükséges eszközök biztosítottak
(segédmotorkerékpár, szolgáti kerékpárok, autómata mosógép, vérnyomás és vércukormérés
készülékek, számítógép a napi elektronikus jelentéshez.
SOS telefonos segélyhívórendszer
2012. március 01-től új szolgáltatásként működik a helyi polgárőrséggel közösen a nap 24
órájában.
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A szolgáltatáshoz szükséges mobiltelefonokkal, segédmotor kerékpárral a helyszínre érkezés
érdekében rendelkezik a szolgáltatás.
Mivel a jelzőrendszeri koordinátor egyben a házi segítségnyújtás vezető gondozónője is, az
ott rendelkezésre álló eszközök biztosítottak a megfelelő működéshez.
Személyi feltételek:
Fegyverneki telephelyen
Össz. Foglalkoztatottak száma:
2011-ben
18 fő statisztikai 13,815 fő
2012 március 01-től 19 fő statisztikai 14,565 fő
A dolgozók szakképesítése 100 %-os, munkakörének megfelelő szakképesítéssel rendelkezik.
4 fő főiskolai diploma
szakvégzett szociális munkás
általános szociális munkás
szociálpedagógus
óvodapedagógus
2 fő felsőfokú szociális
szakképesítés
szociális asszisztens
mentálhigiénés asszisztens
2 fő középfokú
egészségügyi
szakképesítés
általános ápoló
8 fő középfokú

szociális gondozói és ápolói végzettség

foglalkoztatás szerint.

19 főből
16szakdolgozó , ebből

2 fő
4 fő
2 fő
6 fő
2 fő

8 órás (igazgató, SOS koordinátor,vezető házigondozó
7 órás (klubvezető, családgondozó)
7,5 órás (gyermekjóléti családgondozó)
6 órás klubgondozók, házi gondozó
4 órás klubgondozó, családgondozó

Jogszabályi megfelelés
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 2 sz. melléklete alapján
Szakfeladat
Hatályos
Tényleges létszám
Különbözet
jogszabályi
Teljes/fő
Statisztika
követelmény
Étkeztetés
1 fő
- 1 fő (1fő)
Házi segítségnyújtás
3,2 fő
4 fő
3,25 fő
Nappali ellátás
6 fő
6 fő
4,625 fő
-1,375
3 Idősek Klubja
(1fő+3óra)
Családsegítés
1,94 fő
2 fő
1,375 fő
-0,565 (4,5óra)
Gyermekjóléti
2,15 fő
2 fő
1,875 fő
-0,375(3óra)
Összesen
14,29 fő
14 fő
11,125 fő
-3,27
Étkeztetés szakfeladat a nappali ellátáson belül működik.
Az SOS segélyhívó telefon szakfeladaton + 1 fő, aminek nincs jogszabályi kötelezettsége.
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A fentebb említett jogszabály alapján a szakfeladatokon foglalkoztatottak száma a házi
segítségnyújtás kivételével nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, melyet a fenti táblázat
is mutat.
Az intézmény 2012. december 31-ig kapott működési engedélyt a házi segítségnyújtás
kivételével, részben a fentebb leírt hiányosságok miatt.
IV. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
Étkeztetés:
Az étkeztetés lebonyolítása továbbra is a lakóhelyhez legközelebb eső Idősek Klubjából
történik, ami az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelethez megfelel. 2010. január 01-től a klubban
étkezők is étkeztetettnek minősülnek, létszámuk 54 fő, A szociális étkeztetettek száma 115 fő.
A 169 főből, 50 főnek 5 tiszteletdíjas gondozónő szállítja a meleg ebédet. A napi nyilvántartás
alapján adag szám csökkenés tapasztalható 2012-ben az előző évhez képest. Az étkeztetést
hétfőtől-szombatig igényelhetik az önkormányzat helyi rendelete szerint az arra rászorulók.
Szombati étkezést 48 fő igényel, 16 fővel kevesebb mint az előző évben. 2011. novembere óta
a Baptista egyház gondozói az intézményből viszik az általuk ellátottak (6) fő részére a meleg
ebédet, de az étkeztetés után az intézmény kapja továbbra is a normatívát.
Házi segítségnyújtás: Összesen 4 fő statisztikai: 3,25 fő foglalkoztatott
4 fő 6 órás részmunkaidős
az SOS koordinátor + 0,25 főben látja el a vezető házi
gondozói feladatokat.
A gondozónők összesen 29 főt látnak el, amely a működési engedélyben szereplő létszámnak
teljes mértékben megfelel. Egy gondozónőre átlagosan 7,25 fő idős jut. Ez nem jelenti azt,
hogy minden időshöz naponta menni kell, a munkaidő elosztása arányosan igazodik a
gondozottak „nehézségi” fokához. A 29 fő ellátottból 6-7 fő igényel mindennapos 1-vagy 2
órás teljes gondozást, mindennapos teljes körű odafigyelést, a többiek heti 4 nap - 3 nap - 2
nap részgondozást igényelnek, ami csak egyes gondozási tevékenységek igénylését jelenti,
pl.: vásárlást, ügyintézést vagy takarítási feladatokat.
Az Annaházi részen 8 fő
Újtelepi részen 12 fő
Szapárfaluban
9 fő kéri a házi segítségnyújtást.
A gondozottak átlagéletkora 80 év. A házi segítségnyújtás egy állandóan változó ellátási
forma, a gondozott egészségi állapotának és szükségletének megfelelően változik a gondozási
tevékenység. A gondozónők a hozzátartozó szerepét töltik be, a legtöbb esetben
gyermektelen, vagy távollakó gyermekekkel rendelkező időseknél. Gondozási tevékenységek:
Vásárlás, orvossal kapcsolattartás, gyógyszerbeszerzés és gyógyszerelés, ágyban fekvő beteg
fürdetése, személyi higiéné biztosítása, az idős rehabilitációja, vérnyomás, vércukorháztartás
ellenőrzése, hivatalos ügyek intézése, mentális gondozás, takarítás, mosás-vasalás.
Az ellátás az idős és az intézmény között megállapodás szerint történik, figyelembe véve az
állapotváltozásokat, a gondozottakkal közösen módosítjuk, az idős szükséglete szerint.
A vezető házi gondozónő végzi a szakfeladat adminisztrációs feladatait, koordinálja a
gondozási tevékenységet és a tiszteletdíjas gondozónők munkáját. Szakértőként felméri az új
igényeket, kapcsolatot tart a megyében működő kórházak szociális nővéreivel, ápolási
otthonokkal, bentlakásos idős otthonokkal, gyógyászati segédeszközöket forgalmazó
szervezetekkel, a hatékonyabb ellátás érdekében.
Figyelemmel kíséri és évente egyszer, illetve szükség esetén meglátogatja az ápolási díjban
részesülőket.
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A házi gondozónők havonta egyszer meglátogatják a csak étkeztetésben részesülőket,
folyamatosan figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó időseket és a gondozásra szorulókat.
Gondozási tevékenységükről, napi munkaóráikról naplót vezetnek, amely alapján fizetik az
idősek a gondozási díjat.
2011. novembere óta településünkön a Baptista Egyház és a Harsányi Gondozó közhasznú
alapítvány is végez házi segítségnyújtást.
3-4 fővel csökkent ugyan a gondozottak száma, de ők nem végeznek ápolást, így a szakfeladat
"nehézségi foka" nem csökkent.
A működési engedély szerint 29 főt láthatunk el, állami támogatást is csak ennyi fő után
igényelhetünk, viszont a szociális törvény szerint elutasítani nem lehet, akinek a gondozási
szükséglete a napi 4 órát nem haladja meg.
2011-ben 256 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el és vittük ki az Önkormányzat
karácsonyi csomagját.
SOS segélyhívó telefon
1 fő végzi a szakfeladat tevékenységét, osztott munkakörben.
2012. március 01-től új szolgáltatásként működik az intézménynél a helyi polgárőr
egyesülettel közösen. Elkészültek a nyilvántartások, az együttműködési megállapodás szerint
működik a szolgáltatás. Április 01-ig 50 fő kapta meg a készüléket, jelenleg + 10 fő igénylő
jut térítésmentesen a készülékhez. Az eltelt időszakban 2 fő kért sürgős orvosi ellátást, egyéb
említésre méltó eset nem történt. Elkészültek a várakozók listája, folyamatos az igénylők
további felmérése. Jelenleg vezetékes telefonnal tud működni a szolgáltatás, a későbbiekben
próbálkozunk a mobil telefonnal rendelkezők igényét is teljesíteni.
Nappali ellátás:
3 fő részmunkaidős foglalkoztatott 7 órás klubvezető
2 fő részmunkaidős
6 órás gondozónő
1 fő részmunkaidős
4 órás gondozónő látja el a feladatot.
A 3 telephelyen működő Idősek Klubjában 90 fő klubtagot látnak el a gondozónők. A klubok
hétfőtől szombatig tartanak nyitva, hétköznap 8-15 óráig, szombaton 10-12 óráig. Napi
nyilvántartás szerint 84 fő veszi igénybe a szolgáltatást.
Az Idősek Klubjának alapfeladata az egyedül élő idős személy társas kapcsolatának
kialakítása, a hiányos családi gondoskodás pótlása, és az egyedülléttel, magánnyal járó káros
hatások megszűntetés, egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.
Ennek érdekében a klubvezetők folyamatosan szervezik a szabadidős programokat,
előadásokat az idősek kérését figyelembe véve. Kapcsolatot tartanak a családdal,
háziorvossal. Nyílt napokat szervezünk, Hírmondóban tájékoztatjuk a lakosságot a
programokról. Évek óta az idős korú lakosság minden rétege megtalálja a számára megfelelő
szolgáltatást. Folyamatosan törekszünk újabb szolgáltatások, szabadidős programok
szervezésére, újabb kapcsolatok kialakítására, a régiek ápolására.
Az Idősek Klubjából történik az étkeztetés lebonyolítása. Biztosítjuk a rendszeres vérnyomás
és vércukor mérést minden klubban. A fodrász szolgáltatása havi szinten van Szapárfaluban.
A II. sz. Újtelepi Idősek Klubja ad otthont a Szapári Népdalkör próbáinak hetente egy
alkalommal.
A klubbok nyáron is folyamatosan tartanak nyitva., nyitottan működnek, egyes
szolgáltatásokat a település lakosságának is szervezünk, pl.: strandolás, védőoltások,
ortopédiai szűrés, fodrászat.
A hiányzó dolgozói létszámot mindegyik idősek klubjában 1-1 fő 6 órás közfoglalkoztatott és
önkéntesek alkalmazásával oldjuk meg.
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Kiemelkedő programjaink:
2011.
Június:
- Főzések, strandolások
Július:

- Strandolás Túrkeve
- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Szapárfaluban
- Véradás Szapárfaluban
Augusztus:
- Bográcsolások, közös főzések, szalonna sütések klubbonként
- Tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről, Szapárfaluból
Szeptember: - Strandolás a ceglédi aquaparkban
- Szalonnasütés a telepen
- Bográcsolás Szapárfaluban
- Ötórai tea rendezvény Annaházán
Október:
- Közös Idősek Napja a Művelődési Házban
- vendégművészek műsorai: élőzene Márkus Ica nótaénekessel
- Ortopédiai szűrés, gyógycipő készítés Annaházán
- Véradás Szapárfaluban
November:
- Névnapok, születésnapok ünneplése Klubonként.
- Védőoltásra szervezés Szapárfaluban
- Egészségügyi előadások szervezése mindhárom klubban
December:
- Mikulásvárás
- Karácsonyi ünnepségek óvodások, iskolások bevonásával klubonként.
2012.:
Február:
Március:
Április:

- Farsangi rendezvények telepen és Annaházán,
- Nőnapi beszélgetés, összejövetel „Mesélj a Nőkről!” címmel Szapárfaluban
- Húsvéti díszek, anyák napi ünnepséghez asztali- és függönydíszek készítése

Május:

- Közös zártkörű Anyák Napja Ünnepség a Művelődési Házban, általános
iskolások műsorával
- 90 éves klubtag születésnapjának megünneplése a telepen
- közös bográcsolások, szalonnasütések klubbonként
- készülődés a III. sz. szapárfalui klub 30 éves születésnapi rendezvényére.
Az év további részében folytatjuk a változatos programjainkat az Idősek Klubjaiban.

Családsegítés:
2 fő 1 fő 7 órás szociális segítő
1 fő 4 órás családgondozó végzi a feladatot.
A szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatással közös épületben működik, ellátási területe
Fegyvernek közigazgatási területével megegyező. A beszámolási időszakban 2975 főnek
nyújtottak segítséget a családgondozók. Ez napi szinten átlagban 14-15 főt ügyfelet jelent.
2012. ápr. 30-ig 1106 fő kereste fel problémájával a szolgálatot. A szolgáltatást 2 fő
családgondozó végzi, 1 fő 7 órában felsőfokú szociális asszisztens, 1 fő 4 órában főiskolai
szociálpedagógus végzettséggel. A szoc. tv. módosítása, átdefiniálta a tevékenység fogalmát,
nagyobb teret kapott a családi problémák megoldásában való segítségnyújtás. A gyermekjóléti
szolgálathoz hasonlóan jelzőrendszer kialakítását és működtetését írta elő a jogszabály,
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melyet a Hírmondóban jeleztük a lakosság felé. A beszámolási időszak tapasztalata is azt
mutatja, hogy egyre nagyobb arányban fordulnak a családgondozókhoz családi konfliktusok
megoldásában.
A szolgálathoz fordulók egy részének valamilyen rendszeres jövedelemhez sikerül hozzájutni
a családgondozók segítségével. A családgondozók az alábbi tevékenységekben nyújtanak
segítséget a település lakosságának.

Foglalkoztatottság:
2012. márciusától az aktív korúak ellátási rendszere átalakult. A beszámolási időszakban 46
fő, 55 éven felüli aktív korúak ellátásában részesülővel kötött együttműködési megállapodást
a szolgálat. A Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásban részesülők is folyamatosan keresik
fel a családgondozókat hivatalos ügyeik intézéséhez, április hónapban 264 fő kereste fel a
szolgálatot napi szinten 12 főt jelent.
Az Impulzus Egyesülettel "ELSŐ LÉPÉS A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉGBEN"
közös pályázati program részeként alacsony vagy elavult iskolai végzettséggel rendelkezők
képzése és felzárkóztatása van folyamatban, melyben 2 fő képzése és 5 fő felzárkóztatása
történik.
Hajléktalan ellátás:
Jelenleg utcán élő, úgynevezett effektív hajléktalan nincs a településen, de hajléktalansággal
veszélyeztetett, állandó lakóhelyén nem tartózkodó, család nélküli 13 személy van a szolgálat
nyilvántartásában, 4 fővel több mint tavaly. Őket folyamatosan figyelik a családgondozók. A
téli időszakban ellátásuk megoldásában kapcsolatot tartunk a Szolnoki Humán Szolgáltató
Központ Krízis Szállójával, a Törökszentmiklósi Hajléktalansegítő Szolgálattal és a
Nyíregyházi Periféria Egyesület telefonos Krízis telefonszolgálattal. Aki igényli az Idősek
Klubjaiban étkeztetési, tisztálkodási lehetőség, a családsegítésnél tiszta ruha, ágynemű,
életkezelési tanácsadás, hivatalos ügyekben segítségnyújtás biztosított számára. 2 fő részére
önkormányzati szükséglakás áll rendelkezésre, őket is rendszeresen figyelemmel kísérik a
családgondozók.

Fogyatékkal élők:
Segítséget nyújtunk a fogyatékkal élő emberek részére hivatalos ügyeik intézésében,
rendszeres kapcsolattartás a gondnokoltakkal, a hivatásos gondnokaikkal, Törökszentmiklós
Városi Gyámhivatal munkatársával, illetve a megyében működő fogyatékos és rehabilitációs
bentlakásos intézményekkel.
Segítséget nyújtanak a családgondozók a gondnoki elszámolásokkal kapcsolatban is.
Kapcsolatot tartunk a törökszentmiklósi Mozgásfogyatékosok Segítésére Alapítvánnyal.
Pszichológiai tanácsadás:
Finanszírozási problémák miatt 2 hetente 4 órában van lehetőség pszichológiai tanácsadásra,
amelyben foglalkoztatási és családi problémák miatt kérik a segítséget.
Pártfogói tanácsadás:
Az intézményben havi 1-2 alkalommal biztosítunk helyiséget a pártfogónak, aki 20 fő
fiatalkorú bírósági eljárás alatt lévő személynek tart rendszeres tanácsadást az intézményben.
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Családlátogatások:
Az előző évekhez viszonyítva növekszik a családlátogatások száma, több esetben kellett a
szolgálat munkatársainak a helyszínre kimenni, családi problémák, konfliktusok, mentális
problémák miatt.
Az időseket érintő esetekben a vezető házi gondozónővel közösen tájékozódnak az adott
problémáról.
Segítséget nyújtanak a családgondozók a szociális otthoni elhelyezésben.
Természetbeni segítségnyújtás:
Folyamatosan kapjuk a ruhaadományokat a lakosságtól, melyet azonnal szétosztunk a
rászorulók között.
Szoros együttműködés alapult ki a helyi Katolikus Karitásszal kölcsönösen segítjük egymást
az adományok szétosztásában. (tüzelő, húsvéti csomagok)
Az Orczy Anna általános iskola és szakiskola két alkalommal több mázsa kelkáposztát
ajánlott fel, melyet szétosztottunk a rászorulók között.
A téli időjárás alatt folyamatosan figyeltük a rászoruló lakosságot, tüzelőhöz, élelmiszerhez,
meleg ebédhez juttattuk a rászorulókat.
Információnyújtás:
Ezen szolgáltatás keretén belül nyújt a kliensek számára segítséget hivatalos ügyeik
intézésében:
- Nyugdíjazással kapcsolatban,
- Leszázalékolással kapcsolatban,
- Szolgáltatókkal való problémás ügyekben (E-on, tigáz), jelentős ügyfélforgalom
jelentkezett 2012. januárjáról, sok a "adósság kezelési" probléma,
- Családtámogatásokkal kapcsolatos ügyekben,
- Szociális ellátások (pénzbeni, természetbeni ellátásokkal) kapcsolatos ügyekben,
- Ellátórendszerrel kapcsolatban (különböző bentlakásos intézmények).
- Ezen ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok biztosítása az ügyfeleknek
Eseti gondnokság:
A gyermekvédelmi törvény alapján az iskoláztatási támogatás felfüggesztése miatt a két
családgondozó 5-5 fő részére vásárolja le természetben a családi pótlékot.

VI. A TÁRSULÁS TAPASZTALATAI:
A 2007. július. 01-től működő intézményfenntartó társulás közel 5 éves tapasztalatait az
alábbiakban tudom összefoglalni.
Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat folyamatosan aktualizáljuk,
egységes nyilvántartási rendszert vezettünk be, amely a normatíva igénylés és az ellenőrzések
szempontjából fontos tényező. Kialakítottuk a telephelyek vezetőivel a közös szemléletet,
egységes stratégiákat dolgoztunk ki az ellátottak számának a megtartásában és növelésében.
Biztosítottuk a társult települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat
figyelembe vettük. A személyi juttatások terén egységesítettünk, de az eddigi juttatásokat
továbbra is biztosítottuk Örményesen és Kuncsorbán is.
Összességében kimondható az eltelt közel 5 év tapasztalata alapján, érdemes volt a társulást
létrehozni, az intézmények működése zavartalan a romló gazdasági helyzet ellenére. A
települések közötti kommunikáció jól működik, az intézmények épületeiben,
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infrastruktúrájában fejlesztések valósultak meg. A szakmai munka minősége javult, egy-egy
probléma közösen kerül megoldásra. Sajnos 2013 évtől bizonytalanná vált a társulás további
működtetése.
VII. ÖSSZEGZÉS, JAVASLAT A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A
SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA
ÖSSZEGZÉS:
A beszámolási időszak egyik nagy feladata az intézmény működését is meghatározó
elektronikus napi nyilvántartási rendszer (KENYSZI) megszervezése volt, melyet sikerült
jogszabálynak megfelelően elindítani, megtörténtek az adatrögzítő munkatársak képzése,
kijelölésre került az -e- képviselő kijelölése, aki egyben az intézmény igazgató helyettese. Ő
felügyeli a rendszert, melynek célja az ellátottak napi elektronikus nyilvántartása, amely
alapján tudjuk az állami támogatást igényelni, nagy odafigyelést, összehangolt szakmai
munkát kíván az intézmény minden dolgozójától.
Pályázatok-továbbképzések:
A TÁMOP 5.4.4.-9/2-A pályázattal, melyet a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulással közösen konzorciumi tagként nyert az intézmény, térítésmentesen megoldódik a
dolgozók kötelező továbbképzése, 16 szakdolgozó 6 továbbképzésen vett rész, 2 fő
tereptanári képzést szerez, mivel az intézmény 1997 óta részt vesz a felső és középfokú
szociális szakképesítések gyakorlati oktatásában is. A pályázattal új számítógép és egy
nyomtató, valamint gyakorlati oktatást segítő eszközök kerültek az intézmény birtokába
704.000.-ft értékben.
Az Esély Szociális Közalapítvány két továbbképzést szervezett, egyiket a családsegítő
részére, a másikat az intézmény és a településen működő két bentlakásos otthon szakdolgozói
részére, az utóbbi megszervezéséhez az intézményt kérték fel.
Az Impulzus Egyesület és a Munkaügyi Központtal közösen "ELSŐ LÉPÉS A
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉGBEN" c. pályázatban az egyik családgondozó
részvételével 7 fő tartós munkanélküli képzésére kerül sor.
SOS segélyhívó telefon
Új szolgáltatásként működik az intézménynél, célja a településen élők közbiztonságának és
sürgős egészségügyi ellátásának a megoldása, a helyi Polgárőr Egyesülettel közösen
működtetjük. Az eltelt időszakban két esetben történt sürgős riasztás. Jelenleg is folyik az
igénybevevők folyamatos felmérése, további 48 fő jelezte idáig az igényét. 60 fő vezetékes
telefonnal rendelkező részére biztosította az Önkormányzat térítésmentesen a készüléket. A
későbbiekben a mobiltelefonnal rendelkezők, illetve akik szeretnék megvásárolni a
készüléket, azok részére szeretnénk megvalósítani a rendszerhez való csatlakozást.
Közfoglalkoztatás- közérdekű önkéntes munka:
2011-ben 35fő közfoglalkoztatott alkalmazását vállalta az intézmény. Az idősellátásban az
idősek klubjaiban, a házi segítségnyújtásban technikai jellegű, illetve karbantartói feladatokat
láttak el.
2012-ben 6 fő közfoglalkoztatott, és havi bontásban közérdekű önkéntes munkás segíti az idős
ellátás szakmai munkáját, amellyel pótoljuk az alkalmazotti létszám hiányt, nélkülük nem
lehetne a helyettesítéseket megoldani, ami akadályozná az intézmény munkáját, szakmai
munkavégzését.
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HIÁNYOSSÁGOK, ÉS JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁG FELSZÁMOLÁSÁRA A
SZAKMAI MUNKA JAVÍTÁSÁRA.
A napi elektronikus nyilvántartási rendszerhez az idős ellátásban illetve a Gyermekjóléti
Szolgálatnál biztosítottak a számítógépek, viszont a családsegítő szolgálat és az intézmény
központi számítógépe közös, elavult, bármikor tönkremehet. (12 éves)
Az intézmény saját költségvetéséből nem tudja megoldani a pótlását, ebben kérjük a Tisztelt
Képviselőtestület segítségét. Szintén segítséget igénylünk a Családsegítő Szolgálat
akadálymentes feljáró és lépcső felújításához.
A Családsegítő Szolgálat ügyfél irodájának hiányosságait az iroda átpakolásával oldottuk
meg, illetve mind a két családgondozó külön telefonkészülékkel rendelkezik, valamint a
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen használt interjú szoba a négyszemközti beszélgetésekhez.

VIII. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS:
Összességében az intézmény szakmai munkáját meghatározza alapfeladata: folyamatosan
figyeli a település szociálisan rászorult lakosságát, segítséget nyújt a szolgáltatások
megismerésére, igénybevételére. Törekszik újabb szolgáltatások kialakítására a településen, a
lakosság szükségletének megfelelően.
Az intézmény továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket az intézmény tárgyi feltételeinek a
javításához és a kapcsolati rendszerek bővítését a minél hatékonyabb szakmai munkavégzés
megvalósításához.
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására és
elfogadására.

Fegyvernek, 2012. május 21.

Készítette: Barta Józsefné

Barta Józsefné
igazgató
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…../2012.(V. 31.)

önkormányzati határozati javaslat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1)
bekezdés d./ pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ éves beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét
jónak értékeli.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.

Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2012. május 22.

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Beszámoló
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-i ülésére a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
2011. május 26-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem
határozott meg.
I.

Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület
megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi követelményeket az
átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést terjesztem elő:
II.

A törvény végrehajtása

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
Korcsoport

Férfi

Nő

Összesen

0-2

112

100

212

3-5

133

123

256

6-13

348

302

650

14-17

192

167

359

0-17 összesen

785

692

1477

18-54

1856

1681

3537

55-100

827

1175

2002

18-100 összesen

2683

2856

5539

Mindösszesen

3468

3548

7016

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra (
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augusztus, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv ellátás,
különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vételére).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, bárki kérelmet nyújthat be és a feltételek
fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság.
Jelenleg 866 fő részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 434 családot érint.
A kedvezmény 21 gyermek esetében szűnt meg, 15 gyermek állandó lakóhelye megváltozott
és 6 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint nem folytatott
tanulmányokat.
2011. évben kétszer került sor – augusztusban és novemberben- az egyszeri támogatás
kifizetésére, amelynek összege gyermekenként 5.800.-Ft volt, a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás pótlék összege: 8.400.-Ft.
Augusztusban 882 gyermek volt jogosult a támogatásra, összege összesen: 5.115.600-Ft.volt,
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 2 fő kapta, összege: 16.800.-Ft.
Novemberben 882 gyermek volt jogosult és az összege összesen: 5.115.600.-Ft volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékára 2 fő jogosult, összege: 16.800.- Ft.
Elutasításra 10 család esetében került sor, mely 18 gyermeket érintett. Az elutasítás oka
többségében az egy főre jutó jövedelem, vagy vagyoni érték meghaladja a törvényben
meghatározott összeget.
A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított.
Óvodai felvehető gyermek létszám 270 fő, elhelyezésben 278 részesül, bölcsödei felvehető
gyermeklétszám: 12 fő, elhelyezésben 13 fő. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
115 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola ( tagintézmény) 94 fő napközis ellátását
biztosítja.
A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a következők alapján lehetséges:
- a bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100% -át
kell biztosítani
- a felső tagozatos, illetve középfokon továbbtanulók esetében, ha a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor a térítési díj 50%-át kell biztosítani
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell
kedvezményként biztosítani.

Intézmény neve Étkezők száma

100%
kedvezmény
172 fő

50%
kedvezmény
20 fő

0%
kedvezmény
78 fő

Orczy Anna Ált. 243 fő
Isk. és Szakisk.

209 fő

10 fő

24 fő

Móra
Ferenc 250 fő
Ált. Isk.

223 fő

12 fő

15 fő

Napközi
Otthonos Óvoda

270 fő
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2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául
rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, korhatár előtti
ellátásban,
szolgálati
járandóságban,
balettművészeti
életjáradékban,
átmeneti
bányászjáradékban, időskorúak járadékában, vagy olyan ellátásban részesül, amely a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. A
támogatás összege – gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
22%-a, 2011. évben 6.270.-Ft/hó. A kiegészítő támogatásra való jogosultság határozatlan
időre kerül megállapításra, de évente felül kell vizsgálni a támogatásra való jogosultságot.
Jelenleg 2 gyermek részesül a támogatásban. Kifizetésre került összesen: 150.480.-Ft
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett évente kétszer - augusztus és november
hónapban- egyszeri pénzbeli pótlékra jogosult, amelynek összege 2011. évben –
gyermekenként- 8400.-Ft.
2.3. Óvodáztatási támogatás
Az óvodáztatási támogatást állapít meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. XXXI. törvény 20/C. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába. Gondoskodik gyermeke rendszeres
óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
fennáll, továbbá a gyermek törvényes képviseletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes
nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen pénzbeli támogatást folyósít június és
december hónapban.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a
negyedik életévét betöltötte. Első ízben 20.000.-Ft a támogatás összege, minden további
alkalommal 10.000.-Ft.
Az óvodának a rendszeres óvodába járást minden kifizetés előtt igazolnia kell.
Az óvodáztatási támogatás folyósítására első alkalommal 2011. június hónapban került sor,
4 főnek 50.000.-Ft összegben, majd ezt követően december hónapban 2 főnek 20.000.-Ft
összegben. Decemberben a nem rendszeres óvodába járás hiánya miatt 2 főnek megszűnt a
támogatás folyósítása.
2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2011. évben a Képviselőtestület Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi
Bizottsága nem állapított meg, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mert kérelem nem
érkezett egyszeri eseti ellátásra.
2.5. Egyéb támogatások
Az általános iskolába való utazáshoz – Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a
nagyközség közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési
jármű igénybevételéhez nyújtott támogatás 49 gyermek részére 153.000.-Ft összegben került
kifizetésre 2011. évben.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. november 1. óta működik a településen. 2007. július 1-től
intézményfenntartó társulásban a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központon
belül a Családsegítő Szolgálattal közös telephelyen, részben önálló szakmai egységként végzi
szakmai munkáját. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló
15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. A szolgáltatási feladatot 2 fő dolgozói
létszámmal látja el a településen működő 2 általános iskola körzethatárral megegyezően.

2010 február 01 napjától a 2 fő alkalmazott 7,5 órás munkaidőben látja el feladatát, képesítési
előírása jogszabálynak megfelelő:
1 fő családgondozó:
1 fő családgondozó:

általános szociális munkás
óvodapedagógus

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a lakosság
szociális helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális
problémák megoldásához.
A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2010. évvel
összehasonlítva a következő:
korcsop
ort

Környezeti
ok

2010

Magatartás
i probléma

2011 2010 2011

Egészségi
probléma

Összesen

+ alkohol
valamelyik
szülőnél

+ nem
megfelelő
lakáskörül
mény

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011
1

0-2

11

10

1

-

-

-

12

10

-

-

2

3-6

25

31

-

1

-

-

26

32

-

-

2

5

7-14

48

63

11

6

-

-

59

69

1

1

10

13

15-18

8

11

7

4

-

-

15

15

2

1

2

2

Összese
n

92

115

19

11

-

-

111

126

3

2

16

21

2010 és 2011 évet összehasonlítva a veszélyeztetett kiskorúak száma 15 fővel nőtt, melynek
oka az egyre nehezebb anyagi körülmény, melynek hatása már a kiskorúaknál érzékelhető.
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A jelzőrendszer tagjai részéről 184 esetben érkezett a szolgálathoz írásos formában jelzés. A
jelzés 115 kiskorút érint, családok száma 70, többnyire ezek a gyermekek alkotják a
veszélyeztetettek körét. Az előző évhez viszonyítva, a beérkezett jelzések száma növekvő
tendenciát mutat. Ebben szerepet játszik a 2010/2011-es tanévben bevezetett igazolatlan
iskolai hiányzás következményeiről szóló törvényi változás.

Iskolai
igazolatlan
mulasztás

Szülői
elhanyagolás

Összesen

2011
év
-

2010
év
-

2011
év
-

2010
év
6

2011
év
1

2010
év
6

2011
év
2

13

3

2

1

-

-

-

-

-

3

1

25

58

-

-

-

-

-

-

5

-

62

70

-

-

3

2

-

4

8

6

73

82

19

18

1

-

1

5

-

-

2

-

23

23

-

-

1

-

1

1

-

-

3

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

2

1

-

-

-

3

6

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

8

-

-

-

-

-

1

9

9

Más
gyermekvéd
elmi int.

Gyám
hivatal

Pártfo
gó

Fegyver
neki
Rendőrő
rrs

Gyer
m.orv
os

Fegyernek
Nagyközség
Önkormányz
at Jegyzője

Tiszavirág
Napk.Otth
ÓvodaésBölc
s.
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Egyéb
okt. int.

2011 2010
év
év
1
-

Nevelési
probléma

O.
A.
Ált. isk.
és Szak.

2011 2010
év
év
-

Magatartási
probléma

M. F.c
Ált.
Iskola

2010
év
-

Szülő
életvitele

Lak
oss
ág

Védőn
ői
Szolgál

Jelzést
személy

tevő

A beérkezett jelzések részletesen a jelző személy és a jelzés okait tekintve a következő:
Jelzés oka

30

58

5

Össze
118 148
6
13
12
10
1
4
29
9
169
184
sen
2011-ben 17 gyermek esetében történt iskoláztatási támogatás felfüggesztése, védelembevétel
elrendelése, mivel az igazolatlan hiányzás meghaladta az ötven órát, ezen kiskorúak 12
családban nevelkednek. Ebből 6 gyermek általános iskolás, 11 középiskolai tanulmányokat
folytat.
3.1. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyerekkel és családjával
családgondozást végez a családgondozó.
a.) A beszámolási időszakban 27 kiskorú került alapellátásba a szülő életvitele, alkoholizáló
életmódja miatt, tíz órát meghaladó igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 6 kiskorú eredményes
családgondozás miatt a védelembevétel megszűnését követően került alapellátásba.
48 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás, okát tekintve
a következő:
 eredményes családgondozás miatt 26 gyermeknél,
 nagykorúvá vált 4 gyermek,
 védelembe vétel miatt 18 gyermek.
Összesen 63 gyermek van jelenleg alapellátásban 30 családból.
b.) 18 családból 29 gyermek került védelembe a beszámolási időszakban, 8 gyermek esetében
szűnt meg a védelembe vétel a következő okok miatt:
 2 gyermek nagykorúvá vált,
 6 gyermek eredményes családgondozás
Összesen 23 családból 42 kiskorút gondozunk védelembevétel keretén belül.
A beszámolási időszakban 329 alkalommal történt családlátogatás, ahol életvezetési és
gyermeknevelési tanácsokkal látja el a családgondozó a gyermekeket és a szülőket.

3.2. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez
szolgálatunk.
17 gyermek van jelenleg átmeneti nevelésben, a kiskorúak 8 családból kerültek ki. A
beszámolási időszakban 4 gyermeknél szűnt meg az átmeneti nevelésbe vétel, 2 gyermek
nagykorúvá vált, 1 gyermek esetében eredményes hazagondozás, 1 gyermek örökbefogadás
miatt. A beszámolási időszakban 6 kiskorú került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, majd 5
családba fogadással megszűnt, 1 kiskorú sikeres családgondozás miatt újra visszakerült a
családjába.
Rendszeres a kapcsolat a családokkal, félévente, évente a felülvizsgálat során javaslatot
teszünk arra vonatkozóan, hogy az átmeneti nevelés megszüntethető-e, vagy annak
fenntartása indokolt, mivel a családban nevelkedés feltételei továbbra sem valósultak meg.
Minden héten fogadóórát tart a Törökszentmiklós Városi Gyámhivatal munkatársa, aki segíti
a szakmai munkánkat.
3.3. Szabadidős programok szervezése keretében minden év decemberében „karácsonyi
előzetes” néven a község hátrányos családjai részére helyi megvendégeléssel ünnepséget
szervezünk a Művelődési Házzal közösen a települési önkormányzat támogatásával. 2011-ben
24 családból, 46 gyermek kapott meghívást az ünnepségre.
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A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 15 § (7) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év március
31-ig tanácskozást kell megszerveznie, amelyen beszámol a településen működő
jelzőrendszer tevékenységéről. 2011. március 22-én került sor a tanácskozás megtartására.
Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon évente több alkalommal veszünk részt, amely
segíti a szakmai munkánkat. Tartjuk a kapcsolatot a módszertani intézménnyel, aki térségi
szinten esetmegbeszélő napokat szervez.
4. Jegyzői hatáskörben gyámhatósági intézkedések:
4.1 Védelembe vétel
Védelembe vételre kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes
igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben biztosítható.
A gyermek gondozásának segítése, ellátásnak megszervezése, a szülői támogatás biztosítása
érdekében a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki a gyámhatóság. Szükség esetén
kötelezi a szülőt, hogy a gyermek folyamatosan vegye igénybe a napközbeni ellátást,
magatartási szabályokat állapít meg a szülő, illetve a gyermek részére, intézkedik a
veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.
A települési önkormányzat jegyzője haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
- a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszűntetni nem lehet, és
alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi
környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése, vagy
- a védelembe vétel már két éve fenn áll és a védelembe vétellel a gyermek
veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni.

Védelembe vétel
oka

Szülőnek
felróható
magatartás

Gyermeknek
felróható
magatartás

Környezeti

Összesen

2001

13

2002

14

7

9

29

9

11

2003

34

16

2

6

24

2004

4

5

2

11

2005

5

6

8

19

2006

6

4

2

27

2007

9

4

11

21

2008

7

4

5

24

2009

14

5

5

24

2010

8

5

4

17

2011

18

15

9

42
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A felülvizsgálat alkalmával megszűnt 8 gyermek védelembe vétele, 2 esetben nagykorúvá
vált, 6 esetben eredményes volt a védelembe vételétel.
Új védelembe vétel a beszámolási időszakban: 42. fő ebből:
- szülőnek felróható magatartás: 18 fő
- gyermeknek felróható magatartás: 15 fő
- környezeti: 9 fő ( ebben az esetben a szülő magatartása is szerepet játszik)
Jelenleg összesen 42 gyermek esetében történik a védelembe vétel keretein belül a család
gondozás.
A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása:
A települési önkormányzat jegyzője a családipótlék természetbeni formában történő
nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha
a) a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolás miatt áll fenn és a,
b) a szülő, vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetteségét az alaellátások
igénybevételével megszűntetni nem tudja vagy nem akarja, és
c) alappal feltételezhető, hogy a családi pótlék célzott felhasználásával a gyermek fejlődése a
családi környezetben biztosítható,
a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során – a
családi pótlék gyermek után járó összegének 100%-a erejéig- a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtásáról határozhat.
2011. évben 1 család esetén került sor a családi pótlék természetbeni folyósítására, amely 5
kiskorú gyermeket érintett.
Az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárások:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény(továbbiakban Cst.) 15.§-a a
jegyző, mint gyámhatóság feladatait az alábbiak szerint szabályozza:
„a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott
jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozás után – a
jelzés beérkezésétől számított 15 napon belül –
ba) felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, ha a gyermek az a) pont szerinti
végzés meghozataláig a 16. életévét nem töltötte be, vagy
bb) kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését,
ha a gyermek az a) pont szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét betöltötte.” (2012.
március 1 napjától)
2011. évben tiz óra igazolatlan hiányzásról 65 esetben jelzett az iskola, 50 óra igazolatlan
hiányzás miatt 24 esetben jelzett az oktatási intézmény, ebből 18 gyermek esetén a családi
pótlék felfüggesztésére került sor, természetbeni folyósítás formájában. 6 esetben az eljárás
megszüntetésre került egyéb okok miatt.
Az iskoláztatási támogatás eredményesség miatt megszűnt: 8 gyermeknél, egyéb ok miatt: 7
gyermek esetén.
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Jelenleg az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése történt meg: 11 gyermek
esetén, ebből 9 gyermek természetbeni formában kapja, 2 gyermek esetében önkormányzatnál
nyitott számlára kerül utalásra a támogatás összege.
Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére 2012. március 1. napját követően 11 esetben
került sor.
4.2 Ideiglenes hatályú elhelyezés
A beszámolási időszakban 6 kiskorú elhelyezése vált szükségessé, ebből 1 gyermek
gyermekotthonba, 5 kiskorú pedig harmadik személynél került elhelyezésre, családba
fogadással.
Az ideiglenes elhelyezésre a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján került sor minden
esetben. Minden gyermek esetében a szülők egyéb okok miatt nem tudták a kiskorúaknak a
megfelelő ellátást biztosítani.
Anyagi és egészségügyi okok miatt nem került sor ideiglenes elhelyezésre.

A helyettes szülői hálózat jelenleg a településen nem működik és kistérségi szinten sincs.
5./ Gyermekvédelemmel foglalkozók együttműködése
A Törökszentmiklós Városi Gyámhivatala továbbra is biztosítja a kihelyezett ügyfélfogadást,
melyet keddi napokon a délelőtti órákban biztosítanak.
A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között kialakult jó munkakapcsolat révén
hatékony a jelzőrendszer.
6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése
Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzés
nem volt.
7./ Jövőre vonatkozó célok
Szeretnénk, ha továbbra is ilyen sikeres maradna a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel a
kapcsolatunk, ezzel egyrészt elősegíthetnénk a prevenciót, másrészt, így tudjuk biztosítani a
községben a kiskorú gyermekek megfelelő mentális fejlődését. A civil szervezetekkel a
kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak és szükségszerűnek tartjuk, mert ez további
segítséget jelentene a prevencióban.
8./ Bűnmegelőzés bemutatása a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében
Fegyvernek település bűnmegelőzési programmal 2007. augusztus 30 napjától a
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulása keretében rendelkezik, a Középtávú
Bűnmegelőzési Stratégia 2007- 2012 időszakra szól. Áldozatvédelmi iroda nem működik a
településen.
2011. évben nem érkezett jelzés, gyermekkorú ill. fiatalkorú bűnelkövetőről, illetve általuk
elkövetett bűncselekményről nincs tudomásunk, amelynek következménye hatósági
intézkedést tett volna szükségessé.
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9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
A települési önkormányzat a Magyar Katolikus Karitasz fegyverneki csoportjával tartja a
kapcsolatot. Pályázati lehetőségekről tájékoztatják a csoportot, adományok szétosztása esetén
segítséget nyújt a rászorultak felkutatásában.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
……../2012. (V.31.) sz.

határozati javaslat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. §. (6) bekezdése alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi
gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A
Képviselőtestület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli.
A képviselőtestület megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.
Fegyvernek, 2012. május 11.

/:Buzás Istvánné dr.:/
jegyző
Erről értesül:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Készítette:
Somodi Erika
Siposné Szabó Erzsébet
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
…/2012.(…...) rendelet tervezete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.24.) sz. rendelet
módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet 1.§. (1) bekezdésében a :
„

Összes előirányzat

a.) bevétel főösszegét

2.051.667

- működési célú bevétel

1.527.643

*ebből
Nemzetiségi
Önkormányzat

Roma

- fejlesztési célú bevétel
finanszírozási
bevételeit

célú

= működési célú bevétel
= fejlesztési célú bevétel

*215

524.024
0
0
0

b.) kiadás főösszegét

2.051.667

- működési célú kiadás

1.572.977

*ebből
Nemzetiségi
Önkormányzat

Roma

- fejlesztési célú kiadás
finanszírozási
kiadásait

célú

*215

456.397
22.293

=működési célú kiadás

0

=fejlesztési célú kiadás

22.293

C.)
egyenleg

Költségvetési

0

- a költségvetési hiány
belső
finanszírozását
szolgáló
előző
évi
pénzmaradvány összege

0

= működtetés

0

=felhalmozás

0

- a költségvetési hiány
külső
finanszírozását
szolgáló
pénzügyi
műveletek

0

= működtetés

0

=felhalmozás

0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sz. mellékletei szerint. „
szövegrész az alábbi szövegre módosul:
„

Összes előirányzat
eFt

a.) bevétel főösszegét

2.166.206

működési célú bevétel

1.629.920

ebből Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
fejlesztési célú bevétel
finanszírozási
bevételeit

célú

működési célú bevétel
fejlesztési célú bevétel

*0
529.491
6.795
6.795
0

b.) kiadás főösszegét

2.166.206

működési célú kiadás

1.668.544

ebből Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
fejlesztési célú kiadás
finanszírozási
kiadásait

*0
475.369

célú

22.293

működési célú kiadás

0

fejlesztési célú kiadás

22.293

C.)
egyenleg

Költségvetési

0

a költségvetési hiány
belső
finanszírozását
szolgáló
előző
évi
pénzmaradvány összege

0

működtetés

0

felhalmozás

0

a költségvetési hiány
külső
finanszírozását
szolgáló
pénzügyi
műveletek

0

működtetés

0

felhalmozás

0

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. sz. mellékletei szerint. „
2.§.
A rendelet 1 §.(1) bek. a pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
a) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 6.795 eFt működési hiányt tartalmaz.
3.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. a) ponjában a :
„

eFt

Működési bevételek

932.711

intézményi működési bevétel

605.270

önk.sajátos működési bevétel

327.441

költségvetési támogatások

584.453

ebből
Roma
Önkormányzat tám.

Nemzetiségi

felhalmozási és tőke jellegű bevétel
támogatás értékű bevétel
véglegesen átvett pénzeszköz

0
5.135
478.780
47.013

működési célú hitel

0

fejlesztési célú hitel

0

működési célú pénzmaradvány

0

fejlesztési c. pénzmaradvány
kölcsönök visszatérülése

0
3.575”

szövegrész az alábbi szövegre módosul :

„

eFt-ra

Működési bevételek

932.267

intézményi működési bevétel

604.826

önk.sajátos működési bevétel

327.441

költségvetési támogatások

593.167

ebből
Roma
Önkormányzat tám.

Nemzetiségi

felhalmozási és tőke jellegű bevétel
támogatás értékű bevétel

0
5.135
530.982

véglegesen átvett pénzeszköz
működési célú hitel

49.619
6.795

fejlesztési célú hitel

0

működési célú pénzmaradvány
fejlesztési c. pénzmaradvány
kölcsönök visszatérülése

42.566
2.036
64 ”

4.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. b) pontjában a :
„

eFt

Személyi juttatások
*ebből Roma
Önkormányzat

606.436

Nemzetiségi

Munkaadókat terhelő járulékok
*ebből Roma
Önkormányzat

Nemzetiségi

Dologi kiadások
*ebből Roma
Önkormányzat
Pénzeszköz
kívülre

*5
157.728
*2
657.117

Nemzetiségi

átadás

ÁH-on

Egyéb támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

*208
6.944
144.598
743

Támogatás értékű kiadások

9.025

Felhalmozási célú kiadások

435.155

Felújítások kiadásai
Működési célú tartalék
Fejlesztési célú tartalék

0
4.539
500

Adott kölcsönök

1.680

Működési hitelek kiadásai

4.909

Fejlesztési hitelek kiadásai

22.293”

szövegrész az alábbira módosul:

„

e Ft

Személyi juttatások
ebből
Roma
Önkormányzat

631.273

Nemzetiségi

0

Munkaadókat terhelő járulékok

162.337

ebből
Roma
Önkormányzat

Nemzetiségi

Dologi kiadások
ebből
Roma
Önkormányzat
Pénzeszköz
kívülre

0
677.594

Nemzetiségi

átadás

ÁH-on

Egyéb támogatások

0
7.634
144.639

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.497

Támogatás értékű kiadások

53.001

Felhalmozási célú kiadások

443.931

Felújítások kiadásai

7.027

Működési célú tartalék

3.708

Fejlesztési célú tartalék

3.619

Adott kölcsönök

1.744

Működési hitelek kiadásai

4.909

Fejlesztési hitelek kiadásai

22.293”

5. §.
A rendelet 1.§. (2) bek. c) pont az alábbiak szerint módosul:
fő
Létszámkeret (álláshely):

323,24

ebből közfoglalkoztatás:

34,30

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Kp.

21,69

II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

51,18

III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

110,25

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

6,11

V.Önkormányzat

43,93

=ebből közc. foglalkoztatás

34,30

VI. Polgármesteri Hivatal

23,13

VII. Roma Nemzetiségi Önkormányzat

0
15,00

A) Gyermekélelmezési Konyha
B) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény

41,20

C) Orvosi Rendelő

10,75

6.§.
A rendelet 1. §. (3) bek. hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:
a) az előző évi pénzmaradvány felosztása a képviselő-testületi hatáskör, az így megállapított
szabad pénzmaradvány felosztására a címek vezetői, az V. VI. és A.) B.) C.) intézmények
esetében a polgármester jogosult.
b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adók, vagyon
bérbeadásából származó 2012. évi bevétele :
70.013 eFt. Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem
haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 35.006,5 eFt-ot.
Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei 2012.
évben : 31.452 e Ft.
7.§.
A rendelet 1. §. (7) bek. hatályát veszti.
8.§.
A rendelet 2.§. (1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A római számmal jelölt címek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket
jelöli.
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
II. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
V. Önkormányzat
VI. Polgármesteri Hivatal

9.§.
A rendelet 3.§. (3) bek. hatályát veszti.
10.§.
A rendelt 6.§. (1) bek. hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép :
eFt
7.327
3.708
2.169
1.000
539
3.619
500
2.142
655
22
100
200

A költségvetési tartalék összege:
Működési tartalék összege:
polgármesteri keret
23/2002.(VI.01.) sz. rendelet alapján
környezetvédelmi alap
Feljesztési célú tartalék összege:
Közművelődési pályázat önerő
Vízmű fejlesztési tartalék
Lakásépítési alap
Lakásértékesítési alap
Települési épített környezetért díj
Temetkezéshez kapcsolódó biztosíték
11.§.

A rendelet 7.§. (2) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Többlet feladatokra:
II.
III.

IV.

VI.

Tiszavirág Napk.Otthonos Óvoda
és Bölcsőde
úszás oktatásra
Orczy A.Ált.Isk.Szakisk. és EPSZ.
iskolai rendezvényekre összesen
nyári napközire
Művelődési Ház és Könyvtár
gyermekszínjátszó találkozó
Majális
Falunap
útiköltségek
Diák Gulyásfesztivál
Polgármesteri Hivatal
Karácsonyi készülődés
Idősek köszöntése

eFt
100
600
300
300
1.080
0
0
1.000
80
0
212
250

tervezhető.
12.§.
A rendelet 7.§. (7) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép :

(7) Közcélú munkára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 36. §-a
szerint a foglalkoztatási terv alapján :
34.290 eFt
5.180 eFt
12.032 eFt
2.946 eFt

bér
járulék
dologi kiadás
beruházás

összesen 54.448 eFt előirányzat használható fel.
13.§.
A rendelet 15.§. (3) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Képviselőtestület 2011. szeptember 30-tól 170.000.000 forint
folyószámlahitelt vesz
igénybe, melyet 2012. május 31- -ig visszafizet, ezen felül munkabér megelőlegezési hitel vehető
igénybe a mindenkori pénzügyi szükséglet függvényében.
14.§.
Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

(:Tatár László :)
polgármester

(:Buzás Istvánné dr.:)
jegyző
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. Május 31-i ülésére az önkormányzat
2012. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. február 24-i ülésén a 7/2012.(II.24.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetését 2.051.667 eFt
főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselő-testület.
A költségvetési rendeletet azonban egy alkalommal módosította :
Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fegyvernekért díj, Fegyvernek közszolgálatáért díj és
Fegyvernek Tudományos és Kulturális munkájáért díj„ alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 24/1992.(VIII.27.) számú és a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.)
sz. önkormányzati rendeletek végrehajtását 2012. évre felfüggesztette.
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 114.539 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása elsősorban a 371/2011.(XII.31.) számú korm. rendelet alapján kifizetett
bérkompenzáció és kapcsolódó járulékainak beemelése miatt, (kiadási oldalon személyi juttatások és
járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás), a tartalékok és pénzmaradvány rendezése,
valamint egyéb gazdasági események (kötelezettségvállalások) miatt vált szükségessé.
A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.166.206 eFt-ra módosul. A
módosítási javaslatok összességében 6.795 eFt-tal növelik a likvid hitel felvétel előirányzatát.
A módosítási javaslat érinti a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet is. Önkormányzati
szinten 15,25 fővel javasoljuk a létszámot növelni az alábbiak szerint:

I. CSORBA
KÖZPONT

MIKRO-TÉRSÉGI

SZOCIÁLIS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI

nem tett javaslatot

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
- 2 fő , napi 4 órás (1 fő 3 hó, 1 fő 2 hó) közcélú foglalkoztatás

nem tett javaslatot

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES

nem tett javaslatot

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT
IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
-a 46/2012.(III.29.) számú önk. hat. alapján 2012. 04. 01-től napi 2
órával növelte álláshelyét
V. ÖNKORMÁNYZAT

+0,25 fő

+15,00 fő
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-20 fő 8 órás közfoglalkoztatás (mezőgazdasági START program)
2012.03.01-2012.11.30-ig 9 hónap
VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL

nem tett javaslatot

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

nem tett javaslatot

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY

nem tett javaslatot

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

nem tett javaslatot

Önkormányzat összesen:

+15,25fő

Részletes indoklás: (intézmények szöveges indoklása)
I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint

3.210 e Ft

A támogatásértékű bevételeket, ezen belül
az egyéb működési célú tám. értékű bevételek előirányzatát
javaslom növelni a közcélú foglalkozatás 2011 dec.havi támogatása
- Örményes telephely
37 e Ft
- Fegyverneki telephely
228 e Ft
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni
Támogatások:
Közalkalmazottak 2012 évi bér kompenzációja miatt január-április hó
a 371/2011.(XII.31.) korm.rend.
- Fegyvernek telephely
448 e Ft
- Örményes telephely
134 e Ft
- Kuncsorba telephely
137 e Ft
Össesen:
719 e Ft
Önkormányzati kiegészítés I.:
Közcélú foglalkoztatottak bér és járulék kiadása és a támogatás
különbözete 2011. december hóra
- Örményes telephely
- Fegyverneki telephely
Összesen:
Január hónapban tiszteletdíjas gondozónő foglalkozatása
a közfoglalkoztatás indulásáig
Örményesi telephely
Önkormányzati kiegészítés I. összesen:
Az előző évi pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni
A 25/201.(IV.27.) sz. önk. rendelet alapján
- Fegyvernek telephely
- Örményes telephely
- Kuncsorba telephely
Összesen:

265 e Ft
748 e Ft

719 e Ft

2 e Ft
12 e Ft
14 e Ft

15 e Ft
2.197 e Ft
1.083 e Ft
675 e Ft
439 e Ft
2.197 e Ft

29 e Ft
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A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
A személyi juttatások, előirányzatát javaslom növelni
A bér előirányzatát javaslom növelni
Közalkalmazottak 2012 évi bér kompenzációja miatt január-április hó
- Fegyvernek telephely
353 e Ft
- Örményes telephely
105 e Ft
- Kuncsorba telephely
108 e Ft
Összesen:
566 e Ft
Közcélú Foglalkoztatás miatt 2011 december hó
- Örményes telephely
35 e Ft
- Fegyverneki telephely
212 e Ft
247 e Ft
Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Tiszteletdíja gondozónő foglalkozatása január hó
Örményesi telephely

15 e Ft

A járulékok előirányzatát javaslom növelni
A fent leírt bérek miatt
- Fegyvernek telephely
- Örményes telephely
- Kuncsorba telephely
Összesen:

185 e Ft
123 e Ft
33 e Ft
29 e Ft
185 e Ft

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni
A 27/2012.(IV.27.) sz. önk. rendelet alapján a pénzmaradvány miatt
- Fegyvernek telephely
e Ft
Kötött pénzmaradvány:
-szja befizetés
68 e Ft
- Örményes telephely
Kötött pénzmaradvány:
-munkaruha utáni járulék befizetés
67 e Ft
- Kuncsorba telephely
e Ft
Kötött pénzmaradvány:
- munkaruha utáni járulék befizetés
56 e Ft
A működési célú támogatásértékű kiad. elői. javaslom növelni
A 2011 évi pénzmaradvány visszafizetés
Fegyverneki telephely
Örményesi telephely
Kuncsorbai telephely

3.210 e Ft
828 e Ft
813 e Ft

191 e Ft

2.006 e Ft
1.015 e Ft
608 e Ft
383 e Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint:
Előző évi pénzmaradvány
Fegyvernek: óvodák

4.790 e Ft
3.263 e Ft
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15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
Örményes:
15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
Kuncsorba:
15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa

2.416 e Ft

Intézményfinanszirozás :
Fegyvernek: Óvodák
Intézmény finanszirozás nő
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Fegyvernek: Bölcsőde
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Örményes:
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Kuncsorba:
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)

1.527 e Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni,ill. átcsoportositani.
A személyi juttatások :
A bért javaslom növelni
Fegyvernek:: óvodák
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= 27/2011.(IX.14.)KIM.rendelet pedagógusok anyagi tám. 2011.09-12. havi bér
= Minőség ir.csoport bérkiegészítés a tanév II. felére
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Fegyvernek: Bölcsőde
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Örményes :
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= Minőség ir.csoport bérkiegészítés a tanév II. felére
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)
Kuncsorba:
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= Minőség ir.csoport bérkiegészítés a tanév II. felére
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2012.ápr.30-ig)

4.790 e Ft
2.152 eFt

Járulékok:
A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvodák
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= 27/2011.(IX.14.)KIM.rendelet pedagógusok tám. 2011.09-12. havi bér járuléka
= Minőség ir.csoport bérkiegészítés a tanév II. felére
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció(2012.ápr.30-ig) jár.
Fegyvernek: Bölcsőde
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció(2012.ápr.30-ig) jár.
Örményes :

779 e Ft
68 e Ft

1.191 e Ft
36 e Ft
132 e Ft
168 e Ft

586 e Ft
280 e Ft
938 e Ft
28 e Ft
42 e Ft
104 e Ft
42 e Ft
132 e Ft
586 e Ft

158 e Ft
77 e Ft
253 e Ft
8 e Ft
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- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= Minőség ir.csoport bérkiegészítés a tanév II. felére járuléka
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció(2012.ápr.30-ig) jár.
Kuncsorba:
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványa
= Minőség ir. csoport bérkiegészítés a tanév II. felére járuléka
- 371/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció(2012.ápr.30-ig) jár.
Dologi kiadások:
Fegyvernek óvodák
Egyéb célú dologi kiadások (kötött felhaszn.)
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványból
= Telepi Óvoda Generáli pályázatán nyert összeg –homokozó tetőhöz= 27/2011.(IX.14.) KIM rend. szerint óvodai fejlesztő program végrehajtásához
Egyéb működési dologi kiadások
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványból
= Szakmai feladatra (SNI) előző évről áthúzódó feladatok biztosításához
Támogatásértékű működési kiadások
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványból
= Pedagógus továbbképzésre fel nem használt összeg (visszafizetendő)
Örményes :
Támogatásértékű működési kiadások
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványból
= energia maradvány kötelezettséggel nem terhelt (visszafizetendő)
= bér,járulék,dologi maradvány szabad pénzmaradvány (visszafizetendő)
= Pedagógus továbbképzésre fel nem használt összeg (visszafizetendő)
Kuncsorba:
Támogatásértékű működési kiadások
- 15/2012(IV.27.) sz. önkorm. rend. alapján 2011. évi pénzmaradványból
= Pedagógus továbbképzésre fel nem használt összeg (visszafizetendő)

13 e Ft
28 e Ft
13 e Ft
36 e Ft
2.052 e Ft

100 e Ft
900 e Ft
274 e Ft
41 e Ft

376 e Ft
316 e Ft
32 e Ft

13 e Ft

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A támogatásértékű bevételek előirányzatának növelése:
Orczy:
TF-2011-UK-2132 pályázat:
2011-UK-0448 pályázat:
Szakisk:
OD-EA/16/010 pályázat:
(szakmunkás ösztöndíj 2012.)
Móra:
TF-2011-UK-2132 pályázat:

23.953 e Ft.
2.200 e Ft.
315 e Ft.
315 e Ft.
898 e Ft.

420 e Ft.
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2011-UK-0448 pályázat:

252 e Ft.

A felh. célú véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatának növelése:
2.606 e Ft.
Szakiskola:
Felh.célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól:
2.606 e Ft.
(befolyt fejlesztési támogatás)
Az intézményfinanszírozás előirányzatának növelését javaslom:
Orczy:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Szakiskola:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
EPSZ:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Móra:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Szalai:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Kuncsorba:
Bérkompenzáció forrása (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Az előző évi pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni:
„A” működési célú maradvány:

Szakisk:

1.174 e Ft.
594 e Ft.
148 e Ft.
1.339 e Ft.
498 e Ft.
75 e Ft.
15.319 e Ft.

13.772 e Ft.

Orczy:
A 2011. évi szabad maradvány összege:
A 2011. évi kötött maradvány összege:
Szakisk:
A 2011. évi szabad maradvány összege:
A 2011. évi kötött maradvány összege:
EPSZ:
A 2011. évi szabad maradvány összege:
Átcsoportosítás a Móra tagintézményhez:
Móra:
A 2011. évi szabad maradvány összege:
A 2011. évi kötött maradvány összege:
Átcsoportosítás az EPSZ intézményegységtől:
Szalai:
A 2011. évi szabad maradvány összege:
A 2011. évi kötött maradvány összege:
Kuncsorba:
A 2011. évi kötött maradvány összege:
„B” felhalmozási célú maradvány:

3.828 e Ft.

1.547 e Ft.

1.506 e Ft.
4.600 e Ft.
123 e Ft.
1.419 e Ft.
523 e Ft.
-102 e Ft.
453 e Ft.
4.649 e Ft.
102 e Ft.
178 e Ft.
176 e Ft.
145 e Ft.
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A 2011. évi kötött maradvány összege:

1.547 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
IPR és HHH maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Szakiskola:
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
EPSZ:
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Móra:
IPR és HHH maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Késedelmesen számfejtett novemberi bér:
(kötött pénzmaradványból)
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Szalai:
IPR és HHH maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Kuncsorba:
IPR és HHH maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Bérkompenzáció (3 hónap). (371/2011. (XII.31.) Korm. rend.)
Egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A mentori ösztöndíjak növelése:
(Útravaló TF-2011-UK-2132)
A mentori ösztöndíjak növelése:
(Útravaló 2011-UK-0448)
Móra:
A mentori ösztöndíjak növelése:
(Útravaló TF-2011-UK-2132)
A mentori ösztöndíjak növelése:
(Útravaló 2011-UK-0448)
A járulékok előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
IPR és HHH maradvány járuléka:
(kötött pénzmaradványból)

23.953 e Ft.
6.927 e Ft.

1.748 e Ft.
924 e Ft.
468 e Ft.
117 e Ft.
1.890 e Ft.
181 e Ft.
1.054 e Ft.
47 e Ft.
392 e Ft.
47 e Ft.
59 e Ft.
868 e Ft.
210 e Ft.
210 e Ft.

280 e Ft.
168 e Ft.
1.871 e Ft.
472 e Ft.
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A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
Szakiskola:
A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
EPSZ:
A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
Móra:
IPR és HHH maradvány járuléka:
(kötött pénzmaradványból)
Késedelmes bér járuléka:
(kötött pénzmaradványból)
A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
Szalai:
IPR és HHH maradvány járuléka:
(kötött pénzmaradványból)
A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
Kuncsorba:
IPR és HHH maradvány járuléka:
(kötött pénzmaradványból)
A bérkompenzáció járuléka
(2012. jan-márc.)
A dologi kiadásokat javaslom növelni:

250 e Ft.

126 e Ft.

31 e Ft.

510 e Ft.
49 e Ft.
285 e Ft.

13 e Ft.
106 e Ft.

13 e Ft.
16 e Ft.
6.858 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Orczy:
IPR és HHH dologi maradványa:
2.380 e Ft.
(kötött pénzmaradványból)
Érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálat (ÁFA-val):
406 e Ft.
(szabad pénzmaradványból)
Közegészségügyi hiányosságok pótlása (ÁFA-val):
300 e Ft.
(szabad pénzmaradványból)
Szakiskola:
IPR és HHH dologi maradványa:
970 e Ft.
(kötött pénzmaradványból)
OD-EA/16/010 pályázat dologi maradványa:
9 e Ft.
(kötött pénzmaradványból)
OD-EA/16/010 pályázat dologi része ÁFA-val:
18 e Ft.
(szakmunkás ösztöndíj 2012.)
Móra:
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IPR és HHH dologi maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálat (ÁFA-val):
(szabad pénzmaradványból)
Szalai:
IPR és HHH dologi maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
Kuncsorba:
IPR és HHH dologi maradványa:
(kötött pénzmaradványból)
A működési célú támogatásértékű kiadások növelését javaslom:
Orczy:
Szabad maradvány részleges visszafizetése:
Szakisk.:
Szabad maradvány részleges visszafizetése:
EPSZ:
Szabad maradvány részleges visszafizetése:
Szalai:
Szabad maradvány visszafizetése:
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát javaslom növelni:
Orczy:
A tanulói ösztöndíjak növelése:
(Útravaló TF-2011-UK-2132)
A tanulói ösztöndíjak növelése:
(Útravaló 2011-UK-0448)
Szakisk:
A tanulói ösztöndíjak (OD-EA pályázat) növelése:
(kötött pénzmaradványból)
A tanulói ösztöndíjak (OD-EA pályázat) növelése:
(szakmunkás ösztöndíj 2012.)
Móra:
A tanulói ösztöndíjak növelése:
(Útravaló TF-2011-UK-2132)
A tanulói ösztöndíjak növelése:
(Útravaló 2011-UK-0448)
A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom:
Szakisk:
Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val):
(szakképzési kötött maradványból)

2.019 e Ft.
555 e Ft.

116 e Ft.

85 e Ft.
1.522 e Ft.
800 e Ft.
123 e Ft.
421 e Ft.
178 e Ft.
1.754 e Ft.
105 e Ft.
105 e Ft.

440 e Ft.
880 e Ft.

140 e Ft.
84 e Ft.
4.153 e Ft.
1.547 e Ft.
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Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val):
(befolyt fejlesztési támogatásból)

2.606 e Ft.

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni:

0 e Ft.

Orczy:
Növekedés a szabad maradvány összegével:
1.506 e Ft.
Növekedés a kötött maradvány összegével:
4.600 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány részleges visszafizetése miatt: -800 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány részleges felhasználása miatt:
-706 e Ft.
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt:
-4.600 e Ft.
Szakisk:
Növekedés a szabad maradvány összegével:
123 e Ft.
Növekedés a kötött maradvány összegével:
1.419 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány visszafizetése miatt:
-123 e Ft.
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.
-1.419 e Ft.
EPSZ:
Növekedés a szabad maradvány összegével:
523 e Ft.
Részleges átcsoportosítás a Móra tagintézményhez:
-102 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány részleges visszafizetése miatt: -421 e Ft.
Móra:
Növekedés a szabad maradvány összegével:
453 e Ft.
Növekedés a kötött maradvány összegével:
4.649 e Ft.
Átcsoportosítás az EPSZ intézményegységtől:
102 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány felhasználása miatt:
-555 e Ft.
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.
-4.649 e Ft.
Szalai:
Növekedés a szabad maradvány összegével:
178 e Ft.
Növekedés a kötött maradvány összegével:
176 e Ft.
Csökkentés a szabad maradvány visszafizetése miatt:
-178 e Ft.
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.
-176 e Ft.
Kuncsorba:
Növekedés a kötött maradvány összegével:
145 e Ft.
Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt.
-145 e Ft.
IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevétele k előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
A működési célú támogatásértékű bev. előirányzatát javaslom növelni
Közcélú foglalkoztatottak december havi támogatása
A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni
A 15/2012. (IV.27. ) önk. rendelet alapján
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni

1.844 e Ft
144 e Ft
1.536 e Ft
164 e Ft
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A támogatások előirányzatát javaslom növelni
A 2012 évi bér kompenzáció fedezete bér és járulék, január-április hó
Az önkormányzati kiegészítés előirányzatát javaslom növelni
2011 december havi közfoglalkozatás kiegészítése

154 e Ft
10 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint

1.844 e Ft

A személyi juttatásokat, ezen belül a bér előirányzatát
javaslom növelni 2011 bér kompenzáció január-április hó
2012 évi bér kompenzácio 371/2011(XII.31.) k.rend.szerint
2011 dec. havi közfoglalkoztatottak bére

121 e Ft
136 e Ft

257 e Ft

A járulékok előirányzatát javaslom növelni
A fenti bér vonzataként

51 e Ft

Az egyéb dologi kiadásokat előirányzatát javaslom növelni
az alábbiak szerint
- Pénzmaradvány felhasználása 15/2012.(IV.27.) r. alapján
Kötött pénzmaradvány

61 e Ft

A támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom növelni
A 2011 évi szabad pénzmaradvány visszafizetése a
15/2012.(IV.27.) r. alapján

1.475 e Ft

A 46/2012(III.29.) sz.önk.hat. alapján a létszámot kérem növelni

0,25 fő

V. ÖNKORMÁNYZAT

SSZ.

Szakfeladat száma/megnevezése/
kiemelt előirányzat

Tételes
módosítási
javaslat (eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

0200001
1.
Erdőgazdálkodás
KIADÁSOK
1.

-1 341
1 677

Felhalmozási kiadások

1 677

=Beruházás
-2011. évről áthúzódó kiadás nyárfa
tuskózás 2,36 ha 0168/2 hrsz
erdőtelepítés előkészítő munkái
(Áfás)
-Nyárfa csemete beszerzése
erdőtelepítéshez (Áfás) 41 eFt+Áfa

1 677

1 625
52

BEVÉTELEK
1.

336

Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek

Szakfeladat mód.
Összesen(eFt)

336
336
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-felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó
Áfa visszatérülés erdőtelepítés
beruházáshoz kapcsolódó Áfa 325
eFt+11 eFt

336

4700093
2.
Egyéb kiskereskedelem(hús)
KIADÁSOK
1.

-36
36

Személyi juttatások

31

=Bér
-Bérkompenzáció 1-3. havi
2.

31
31

Járulékok
-1-3 havi békompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

5
5

BEVÉTELEK

0

8411263.
Önk. Igazgatás
KIADÁSOK
1.

-8 905
18 598

Támogatás értékű kiadások

14 508

-előző évi pénzmaradvány átadás
Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének
az önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló
15/2012.(IV.27.)sz. rendelete
alapján
= Támogatásértékű kiadás helyi
önk. Részére
Örményes Önkormányzatnak

2 829
1 934

Csorba-Mikro Térségi SZAKP

608

Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde

692

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ

178

szocpolból maradvány

456

Kuncsorba Önkormányzatnak

895

Csorba-Mikro Térségi SZAKP

383

Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde

477

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ

35

=Egyéb működési c. támogatás ért.
Kiadás
-Orvosi rendelő finanszírozása
átvezetés jogszabályi változás miatt
intézményfinanszírozásról 10. 703
eFt és az 1. sz. módosítás együtt
-Gyermekélelmezési konyha
finanszírozása
Vízmű finanszírozása
2.

Tartalékok

11 679

9 521
464
1 694
2 288
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=Polgármesteri keret

-831

- helyi civil szervezetek, egyház
működési támogatására

-690

-8 fő részére kölcsön, segély nyújtása

-105

-Nyújtott kölcsönök visszatérülése

64

-Fegyvernek települést reklámozó
tárgyak(kerámiák) vásárlása

-100

= 2011. évi elvont szabad
pénzmaradvány

6 839

Csorba-Mikro Térségi SZAKP

1 015

Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde

86

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ

1 344

Művelődési Ház és Könyvtár

1 475

Konyha

713

Vízmű

1 388

Orvosi

128

Polgármesteri hivatal állami
támogatás visszafizetése

201

Polgármesteri Hivataltól Orczy Iskola
felújítás

489

pénzmaradványból képzett tartalék
felhasználása

-6 839

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ
felújítása

-6 375

Állami támogatás visszafizetése
temetkezéshez kapcs. biztosítási
számla
Lakásértékesítési számla
Lakásépítési számla

-201
-200
-22
-41

=temetkezési vagyonbiztosítás

200

=Lakásértékesítési számla

22

=Lakásépítési számla
-2011. évi záró állomány

655
655

= Vízmű tartalék

3.

-előző évek maradványa (Örményes)
=Települési épített környezetért
alap
Dologi Kiadások

2 142
2 142
100
1 738

=Egyéb dologi kiadások
-A Szolnoki Törvényszék
10.P.20.251/2011/26. számú Ítélete
alapján a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítéséhez
kapcsolódóan fizetendő 30 eFt
perköltség és 1.148 eFt a
Közbeszerzési Hatóságnak

0

1 738

1 178

14

A 2010. évi állami normatíva
elszámolás felülvizsgálata során
megállapított visszafizetési
kötelezettség 237 eft és kamatai 22
eFt
259

4.

Állami támogatás visszafizetése

201

települést reklámozó tárgyak
vásárlása polgármesteri keretből

100

Kölcsön nyújtása

64

=Működési c. kölcsönök
-polgármesteri keret felhasználása

64
64

BEVÉTELEK
1.

9 693

Támogatás értékű bevételek

9 629

=Működési c. tám.ért. Bev.

9 140

-előző évi pénzmaradvány átvétel
Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének
az önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló
15/2012.(IV.27.)sz. rendelete
alapján
I.

Csorba-Mikro Térségi SZAKP

II.

Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde

778

III.

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ

1 522

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

1 475

Konyha

2 006

713

Vízmű

1 388

Orvosi

128

Polgármesteri Hivataltól állami
támogatás visszafizetésre
pénzmaradványból

201

-mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

929

=Felhalmozási célú tám.ért. Bev.
Polgármesteri Hivataltól Orczy Iskola
felújításra pénzmaradványból
2.

489
489

Kölcsönök visszatérülése

64

=Műk.célú kölcsön visszatérülés
-polgármesteri keretből nyújtott
kölcsönök visszatérülése

64
64

8414031
4.
Város, községgazdálkodás
BEVÉTELEK

-129

KIADÁSOK

129

1.

Személyi juttatások

0
110

15

=Bér
-Bérkompenzáció 1-3. havi
2.

110
110

Járulékok
-1-3 havi békompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

19
19

841901-9
5.
Önkormányzatok elszámolásai
BEVÉTELEK
1.

8 714
8 714

Állami támogatások

8 714

=központosított előirányzat
1-3 havi bérkompenzáció támogatása

8 714
8 714

KIADÁSOK

0

8424211
6.
Közterület rendjének fenntartása
KIADÁSOK
1.

-118
118

Személyi juttatások

101

=Bér
-Bérkompenzáció 1-3. havi
2.

101
101

Járulékok
-1-3 havi békompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

17
17

BEVÉTELEK

0

8419069
7.
Finanszírozási műveletek
BEVÉTELEK
1.

6 795
6 795

Hitelfelvétel

6 795

=folyószámla hitel
a költségvetés 1. számú módosítás
következtében
KIADÁSOK

6 795
6 795
0

8419079
Önkormányzatok elszámolásai
8.
költségvetési szerveikkel
BEVÉTELEK

-139 338
0

KIADÁSOK
1.

139 338

Intézményfinanszírozás

139 338

=Fegyverneki Orvosi Rendelő
Technikai tétel jogszabályi változás
miatt átvezetés támogatás értékű
kiadásokra
= Csorba-Mikro Térségi SZAKP
(kv. 1.sz. mód.)
=Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde
(kv. 1.sz. mód.)

-10 703

-10 703
748
1 527

16

=Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ
(kv. 1.sz. mód.)

3 828

=Művelődési Ház és Könyvtár
(kv. 1.sz. mód.)

164

=Polgármesteri Hivatal
(kv. 1.sz. mód.)

143 774

17. Iskolatej prg (technikai
9.
átvezetés)
BEVÉTELEK
1.

-1 918
-2 516

Támogatás értékű bevétel

-2 516

=Működési célú támogatás ért.
-technikai tétel átvezetés
szakfeladatra (2011. áthúzódó)

-2 516
-2 516

KIADÁSOK

-598

1. Dologi kiadások

-598

=egyéb dologi kiadások
-Technikai tétel Iskolatej prg
átvezetése 2011. áthúzódó)

-598
-598

8560001
10.
Oktatást kiegészítő tevékenység
KIADÁSOK

1 918
6 198

1. Dologi kiadások

6 198

=egyéb dologi kiadások
-Technikai tétel Iskolatej prg
átvezetése (2011. áthúzódó)
-2012. évet terhelő kiadások a
4/2012.(I.5.) sz. önk hat. Alapján

6 198
598
5 600

BEVÉTELEK
1.

8 116

Támogatás értékű bevétel

8 116

=Működési célú támogatás ért.

8 116

-technikai tétel átvezetés
szakfeladatra ( 2011. áthúzódó)

2 516

-2012. évezt érintő bevételek
4/2012.(I.5.) sz. önk hat. Alapján

5 600

8821111
11.
Rendszeres szociális segéy
KIADÁSOK
1.

-86 463
-86 463

Egyéb támogatás

-86 463

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-rendszeres szoc. Segély 55 év felett

-15 744

-egészségkárosodottak rendszeres
segélye

-1 036

-FHT (foglalkoztatást helyettesítő
juttatások Szt. 35.§. (1) bek.)

-68 429

17

-Aktív korúak rendszeres segélye

-1 254

8821121
12.
Időskorúak járadéka
KIADÁSOK
1.

-975
-975

Egyéb támogatás

-975

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-ellátás Szt. 32/B.§. (1) alapján

-975

8821131
13.
Lakásfenntartási támogatás
KIADÁSOK
1.

-39 072
-39 072

Egyéb támogatás

-39 072

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-Lakásfenntartási támogatás

-39 072

8821151
14.
Ápolási díj alanyi jogon
KIADÁSOK
1.

-14 058
-14 058

Egyéb támogatás

-13 661

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-Ápolási díj alanyi jogon
2.

-Ápolási díj alanyi jogon kapcsolódó
járulék
3.

-13 661

Járulékok

-298
-298

Dologi kiadások
-szakértői díjak

-99
-99

8821181
Kiegészítő gyermekvédelmi
15.
támogatás
BEVÉTELEK

156
0

KIADÁSOK
1.

-156

Egyéb támogatás

-156

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-Ellátás Gyvt. 20/B. §.

-156

8821191
16.
Óvodáztatási támogatás
BEVÉTELEK

130

KIADÁSOK

-130

1.

0

Egyéb támogatás

-130

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-Óvodáztatási támogatás

-130

18

882021
17.
Közgyógyellátások
BEVÉTELEK

1 262
0

KIADÁSOK
1.

-1 262

Egyéb támogatás

-1 262

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
közgyógy ellátások Szt. 49.§.

-1 262

8899671
Mozgárkorlátozottak közl.
18.
Támogatása
BEVÉTELEK
1.

0
-929

Támogatás értékű bevételek

-929

=Működési c. egyéb tám.ért. Bev.
-Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

-929
-929

KIADÁSOK
1.

-929

Egyéb támogatás

-929

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Hivatalba
-mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

-929

890443
19.
Egyéb közfoglalkoztatás
BEVÉTELEK
1.

0
8 025

Támogatás értékű bevételek

=Működési célú tám. Értékű
bevételek
-START MEZŐGAZDASÁGI projekt
támogatása 2012.03.01-2012.11.30ig
KIADÁSOK

8 025
8 025
8 025
8 025

1. Személyi juttatások

5 251

=Bér
- Egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozó részmunkaidős
foglalkoztatottak munkabére nő
Mezőgazdasági projekt 4 fő*92000,Ft/fő+3 fő*71.800,-Ft/fő 2012.03.012012.11.30-ig
2. Járulékok

5 251

5 251
709

19

4 fő +3 fő mezőgazdasági projektben
résztvevő foglalkoztatott járulékai
(50%-os fiz. Kötelezettség van )

709

3. Dologi kiadások

1 034

= egyéb dologimezőgazdasági projekt
35%

724

=munkaruha mezőgazdasági projekt
35%

249

=kisértékű tárgyi eszköz
mezőgazdasági projekt 35%

61

4. Felhalmozási kiadások

1 031

=Beruházás
-mezőgazdasági projekt
létszámarányos megosztás 65 %

1 031
1 031

89044111
Hosszú időtartamú
20.
közfoglalkoztatás
BEVÉTELEK
1.

0
13 575
13 575

Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám. Értékű
bevételek

-Start Mezőgazdaság projekt
támogatása
KIADÁSOK

13 575
13 575
13 575

1. Személyi juttatások

8 582

=Bér
- Egyéb bérrendszer hatálya alá
tartozó részmunkaidős
foglalkoztatottak munkabére nő
Mezőgazdasági projekt 1 fő*92000,Ft/fő+12 fő*71.800,-Ft/fő
2012.03.01-2012.11.30-ig

8 582

8 582

2. Járulékok
1 fő +12 fő mezőgazdasági
projektben résztvevő foglalkoztatott
járulékai (50%-os fiz. Kötelezettség
van )

1 159

1 159

3. Dologi kiadások

1 919

=Egyéb dologi kiadások
-egyéb dologi kiadás mezőgazdasági
projekt 65%

1 919
1 345

=munkaruha védőruha
mezőgazdasági projekt 65%

462

-Kisértékű te. mezőgazdasági projekt
65%

112

20

4. Felhalmozási kiadások

1 915

=Beruházás
-mezőgazdasági projekt
létszámarányos megosztás 65 %

1 915
1 915

8560991
Egyéb oktatást kiegészítő
21.
tevékenység
BEVÉTELEK

-7 027
0

KIADÁSOK

7 027

1. Felhalmozási kiadások

7 027

=Felújítás
-Orczy Anna Iskola épület felújítás
2011. évről áthúzódó része (Áfás)

7 027
7 027

Civil
22.
szervezetek működési támogatása
BEVÉTELEK

-690

KIADÁSOK

690

0

1. Véglegesen átadott pénzeszközök

690

=Működési c. pénzeszköz átadás
-polgármesteri keret felhasználás
civil szerv. Tám

640
640

=Felhalmozási c.
-polgármesteri keret felhasználás
civil szerv. Tám

50
50

Önkormányzati eseti pénzbeni
23.
ellátások
BEVÉTELEK

-41
0

KIADÁSOK

41

1. Egyéb támogatások
-polgármesteri keretből nyújtott
segélyek
KIADÁSOK

41
41
51 809

BEVÉTELEK

51 809

VI.POLGÁRMESTERI HIVATAL

SSZ.

Szakfeladat száma/megnevezése/
kiemelt előirányzat

Tételes
módosítási
javaslat (eFt)

Kiemelt ei.
Kiemelt ei.
Mód.összege Mód.összege
(eFt)
(eFt)

841112-1
1.
Önk. Jogalkotás-Fegyvernek
KIADÁSOK
1.

Személyi juttatások

Szakfeladat mód.
Összesen(eFt)
-16
16

14

21

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

14
14

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

2
2

BEVÉTELEK

0

841112-1
2.
Önk. Jogalkotás-Örményes
KIADÁSOK
1.

-47
47

Személyi juttatások

40

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

40
40

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

7
7

BEVÉTELEK

0

841126-1
3.
Önk. Igazgatás-Fegyvernek
KIADÁSOK
1.

-528
22 815

Személyi juttatások

453

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

453

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

3.

453
75
75

Támogatás értékű kiadások

22 287

=Kiutalatlan intézményfinanszírozás

19 366

I.

Csorba-Mikro Térségi SZAKP

II.

Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde

1 890

III.

Orczy Anna ÁI, SZisk és EPSZ

14 074

IV.

Művelődési Ház és Könyvtár

1 341

2 061

=Pénzmaradvány átadások
Konyha részére

2 921
713

Vízmű részére

1 388

Orvosi részére

128
2

FRNÖK részére
Önkormányzatnak (állami támogatás
visszafizetése miatt)

201

Önkormányzatnak (Orczy Iskola
felújítás )

489

BEVÉTELEK
1.

22 287

Pénzforgalom nélküli bevételek

22287

=Előző évi pénzmaradvány

22287

-Működési célú pénzmaradvány

21798

-Felhalmozási c. pénzmaradvány

489

22

841126-2
4.
Önk. Igazgatás-Örményes
KIADÁSOK
1.

-61
61

Személyi juttatások

52

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

52
52

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

9
9

BEVÉTELEK

0

841133-1
Adó illeték kiszabása, beszedése5.
Fegyvernek
KIADÁSOK
1.

-31
31

Személyi juttatások

26

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

26
26

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

5
5

BEVÉTELEK

0

841133-2
Adó illeték kiszabása, beszedése6.
Örményes
KIADÁSOK
1.

-46
46

Személyi juttatások

39

=Bér
-1-3. havi bérkompenzáció
2.

39
39

Járulékok
-1-3. havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

7
7

BEVÉTELEK

0

8821111
7.
Rendszeres szociális segéy
KIADÁSOK
1.

86 463
86 463

Egyéb támogatás

86 463

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-rendszeres szoc. Segély 55 év felett

15 744

-egészségkárosodottak rendszeres
segélye

1 036

-FHT (foglalkoztatást helyettesítő
juttatások Szt. 35.§. (1) bek.)

68 429

-Aktív korúak rendszeres segélye

1 254

23

8821121
8.
Időskorúak járadéka
KIADÁSOK
1.

975
975

Egyéb támogatás

975

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Önkormányzattól
-ellátás Szt. 32/B.§. (1) alapján

975

8821131
9.
Lakásfenntartási támogatás
KIADÁSOK
1.

39 072
39 072

Egyéb támogatás

39 072

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-Lakásfenntartási támogatás

39 072

8821151
10.
Ápolási díj alanyi jogon
KIADÁSOK
1.

14 058
14 058

Egyéb támogatás

13 661

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-Ápolási díj alanyi jogon
2.

-Ápolási díj alanyi jogon kapcsolódó
járulék
3.

13 661

Járulékok

298
298

Dologi kiadások
-szakértői díjak

99
99

8821181
Kiegészítő gyermekvédelmi
11.
támogatás
BEVÉTELEK

-156
0

KIADÁSOK
1.

156

Egyéb támogatás

156

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-Ellátás Gyvt. 20/B. §.

156

8821191
12.
Óvodáztatási támogatás
BEVÉTELEK

-130

KIADÁSOK

130

1.

0

Egyéb támogatás

130

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-Óvodáztatási támogatás
13.

882021
Közgyógyellátások

130
-1 262

24

BEVÉTELEK

0

KIADÁSOK

1 262

1.

Egyéb támogatás

1 262

Technikai tétel átvezetés
Polgármesteri Önkormányzattól
közgyógy ellátások Szt. 49.§.

1 262

8899671
Mozgáskorlátozottak közlekedési
14.
támogatása
BEVÉTELEK

-929
0

KIADÁSOK
1.

929

Egyéb támogatás

929

Technikai tétel átvezetés
Önkormányzattól
-mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

929

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 287

KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 061

882021
15.
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK

143 774

1.

143 774

Intézményfinanszírozás

143 774

=Önkormányzati kiegészítés I.

143 045

=Bérkompenzáció fedezete

729

KIADÁSOK

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

166 061

KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 061

VII. FEGYVERNEKI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Jogszabályi változások miatt az Önkormányzat költségvetése nem tartalmazhatja a nemzetiségi
önkormányzat költségvetését ezért a VII. cím előirányzatait a költségvetésből az alábbiak szerint
javasoljuk módosítani:

SSZ.

1.

1.
2.

Szakfeladat száma/megnevezése/
kiemelt előirányzat
Önkormányzati igazgatás
Támogatás értékű bevételek
= Működési c. támogatás ért.
bevételek
-költségvetési támogatás
Személyi juttatások
=Egyéb
Járulék

Tételes
módosítási
javaslat (eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Kiemelt ei.
Mód.összege
(eFt)

Szakfeladat mód.
Összesen(eFt)

BEVÉTELEK
-215

-215

KIADÁSOK
-5

-215

-215
-215

-5
-2

25
3.

Dologi kiadások
=Egyéb dologi kiadások

-208
-208

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
Az intézményi működési bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni:
Ezen belül:
-Az alkalmazottak térítésének előirányzatát javaslom csökkenteni:
A 6/2012.(I.27.) önkormányzati rendelet alapján a konyhai dolgozók
részéről fizetendő ebédtérítési díj rezsi összege változott, csökkent
80 %-ról 5 %-ra február hónaptól december hónapig terjedő
időszakra.
-A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzatát
javaslom csökkenteni: a rezsi bevétel elmaradása miatt:
A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom megemelni:
-Jogszabály-változás miatt az önálló beszámoló készítési kötelezettség
eredményeként keletkezett előző évi pénzmaradvány összegével:
-Az alkalmazottak részére a 299/2011. (XII.22.).sz.Korm.rendelet
alapján kifizetett bérkompenzáció (januártól márciusig terjedő időszak)
és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével:
tal

397 e Ft-tal
- 780 e Ft-tal
- 614 e Ft-tal

- 166 e Ft-tal
+ 1 177 e Ft-tal
+ 713 e Ft-tal
+ 464 e Ft-tal

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:

+ 397 e Ft+ 405 e Ft-tal

A bérkiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:

+ 365 e Ft-tal

-Az egyéb feltételtől függő pótlékok előirányzatát javaslom megemelni:
az alkalmazottak részére egyéb pótlék címén (januártól november
hónapig terjedő időszakra 15 fő részére) fizetendő összeggel.

+ 997 e Ft-tal

-A kereset-kiegészítés fedezetének előirányzatát javaslom csökkenteni:
- 997 e Ft-tal
átcsoportosítani az egyéb feltételtől függő pótlékok kiadásának fedezetére.
-Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásainak
előirányzatát javaslom megemelni:
+ 365 e Ft-tal
a 299/2011.(XII.22.) Korm. rendelet alapján az alkalmazottaknak
kifizetett bérkompenzáció összegével januártól március hónapig terjedő
időszakra.
Az egyéb személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni:
-Munkahelyi védő szemüveg készítésének költsége két fő
adminisztrációs alkalmazott részére:
A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:

+ 40 e Ft-tal
+ 40 e Ft
+ 99 e Ft-tal
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Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékával.
-A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni:

A dologi kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni:
az alábbiak szerint:
-Az egyéb szolgáltatások előirányzatát javaslom megemelni:
-A HACCP minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatának
költségével (80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM rendelet
előírása alapján kétévente kell a felülvizsgálatot elvégeztetni)
-Vásárolt közszolgáltatások előirányzatát csökkenteni:
Az egészségügyi-élelmezéshigiéniai minimum oktatást
eddig az ÁNTSZ végezte oktatási költség ellenében, de a
67/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM rendelet értelmében
a közétkeztetési intézmény vezetője az dolgozók oktatását
elvégezheti saját hatáskörben a HACCP minőségbiztosításnak
megfelelően dokumentálva, így a tervezett képzési költség a
továbbiakban nem merül fel.
-A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA előirányzata:
A minőségbiztosítási felülvizsgálat költségének ÁFA összege.
A támogatásértékű kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni:

+ 99 e Ft-tal

- 77 e Ft-tal
+ 15 e Ft-tal

- 96 e Ft-tal

+ 4 e Ft
- 30 e Ft-tal

-A működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatát csökkenteni: - 30 e Ft-tal
az alábbiak szerint:
-Az egyéb működési célú támogatási értékű kiadások előirányzatát
javaslom csökkenteni:
- 743 e Ft-tal
A bevétel csökkenése miatt a kiadások fedezetére.
-Az előző pénzmaradvány előirányzatát megemelni
+ 713 e Ft-tal
-Zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány, ami az
önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett, átadásra
kerül az önkormányzat részére.

B) FEGYVERNEKI VÍZMŰ ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
Bevételi előirányzat javasolt emelése + 3.082 eFt
-Az Intézmény támogatás értékű bevétel növekedése az önálló beszámoló késztése miatt
a pénzmaradvány + 1.388 e Ft-al illetve a bérkompenzáció I. negyedévben térített összegével + 1.334 eFt illetve annak járulékaival emelkedik + 360 eFt.
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 3.082 eFt
- Személyi juttatás javasolt csökkentése – 250 eFt. mely a 2012.január, február márciusi
bérrel kifizetett bér kompenzáció összegével + 1.334 eFt
Bér átcsoportosítása került dologi kiadásra a mezőgazdasági szaktanácsadó kifizetésére
-1.584 eFt
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- Járulékok javasolt csökkenése – 68 eFt, mely a bér kompenzáció után 2012.január-tól
március-ig kifizetett járulékok meg nem tervezett része után fizetendő + 360 eFt,
illetve az átcsoportosított mezőgazdasági szaktanácsadó utáni járulék különbözete -428 eFt
-Dologi kiadás javasolt emelése + 2.012 eF , mely a bérből került átcsoportosításra a külsős
mezőgazdasági szaktanácsadó kifizetésére.
- Támogatás értékű kiadások növekedése + 1.388 eFt az önálló beszámoló
készítése miatti pénzmaradvány átvezetéséből adódik.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
BEVÉTELEKET JAVASLOM CSÖKKENTENI:

- 1.054 eFt-tal

I.Működési bevétel

0 eFt

Nem lakóingatlan bérbadás szakfeladat:
Működési költség hozzájárulás

-1397 eFt

Fogászat szakfeladat:
Működési költség hozzájárulás

+1397 eFt

Nem lakóingatlan szakfeladatról a fogászat szakfeladatra technikai átcsoportosítás.
II. Támogatás értékű bevétel
Ügyelet szakfeladat:
Egyéb működési célú tám.bev.

9.649 eFt
10.779 eFt

Egyéb önkormányzati kiegészítés technikai átcsoportosítása 10.703 eFt (intézméynfinanszírozásként
lett megtervezve).
Egyéb önkormányzati kiegészítés csökkentése
– 66 eFt
A módosítás miatt csökken az önkormányzati támogatás.
Bérkompenzáció beemelése 3 hónapra, -bér
112 eFt
-járulék
30 eFt
Közcélúak foglalkoztatása szakfeladat:
A közfoglalkoztatottak támogatása

– 1.258 eFt

Közcélúak tévesen megtervezett támogatási bevétele, nem foglalkoztatunk közcélú dolgozót.
Ügyelet szakfeladat:
Átadott pénzeszköz

128 eFt

2011. évi működési célú kötött pénzmaradvány bevétele.
III. Intézményfinanszírozás
Ügyelet szakfeladat:
Önkormányzati kiegészítés

- 10.703 eFt
- 10.703 eFt
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Egyéb önkormányzati kiegészítés technikai átcsoportosítása – 10.703 eFt finanszírozásként került
megtervezésre.

KIADÁSOKAT JAVASLOM CSÖKKENTENI:
I. Személyi juttatás
Bér

112 eFt

- 1.054 eFt-tal
- 1.044 eFt

Bérkompenzáció 3 hónapra.
(Minden szakfeladatot érint)
Nem lakóingatlan bérbeadás szakfeladat:
Bér
Egyéb

- 633 eFt
- 1 eFt

Fogászat szakfeladat:
Bér 633 eFt
Egyéb

1 eFt

Nem lakóingatlan szakfeladatról a fogászat szakfeladatra technikai átcsoportosítás.
Közcélúak foglalkoztatása szakfeladat:
Bér- 1.156 eFt
A közcélúak tévesen megtervezett személyi juttatása.

II. Járulékok
Járulékok

- 127 eFt
30 eFt

Bérkompenzáció járuléka 3 hónapra.
(Minden szakfeladatot érint)
Nem lakóingatlan bérbeadás szakfeladat:
Járulékok
Fogászat szakfeladat:
Járulékok

- 171 eFt
171 eFt

Nem lakóingatlan szakfeladatról a fogászat szakfeladatra technikai átcsoportosítás.
Közcélúak foglalkoztatása szakfeladat:
Járulékok

- 157 eFt

A közcélúak tévesen megtervezett járuéka.

III. Dologi kiadások
Nem lakóingatlan bérbeadás szakfeladat:
Energia kiadások
Egyéb dologi kiadások

-- 11 eFt
- 330 eFt
- 262 eFt
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Fogászat szakfeladat:
Energia kiadások
Egyéb dologi kiadások

330 eFt
262 eFt

Nem lakóingatlan szakfeladatról a fogászat szakfeladatra technikai átcsoportosítás.
Közcélúak foglalkoztatása szakfeladat:

Egyéb dologi kiadások

- 11 eFt

A közcélúak részére megtervezett munkaruha.
IV. Támogatás értékű kiadások
Ügyelet szakfeladat:
Működési célú támogatás é. kiadás

128 eFt

128 eFt

2011. évi működési célú kötött pénzmaradvány visszafizetése.
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS RÉSZLETES INDOKLÁSA
(2-3. számú melléklet)
Az eredeti költségvetésben 435.155 eFt beruházási
előirányzatot ez idáig nem módosította.

feladat szerepelt. A Képviselő-testület az

Az előterjesztésben a felújítási kiadások előirányzat beemelésére teszünk javaslatot, valamint
javasoljuk a beruházási előirányzat emelését is.
Az Önkormányzat intézményei közül az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat is jelezte módosítási igényét. 4.153 eFt kötött felhasználású szakképzési
maradványból nem meghatározott eszközök (ÁFA-val) beszerzése szerepel a javaslatban.
Az Önkormányzat szintén javaslatot tett a beruházási előirányzat növelésére: :
-Erdőgazdálkodás szakfeladaton erdőtelepítés költségeinek beemelését kérjük jóváhagyni 1677 eFt
összegben.
-a START mezőgazdasági prjekt keretein belül 100%-os támogatás mellett beruházási feladat
jóváhagyását kérjük 2.946 eFt értékben.
-az Orczy Iskola felújítási munkálatainak 2011. évről áthúzódó kiadásai 7.027 eFt értékben
szerepelnek a javaslatban. A kiadás egy részének fedezete pénzmaradvány 6.375 eFt , a fennmaradó
652 eFt összeg a folyószámla hitelt növeli.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg
és az alábbi rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.
Fegyvernek, 2012. május 24.
(: Tatár László :)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
____________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére
a közterületek és középületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. Törvény 7.§ (6) bekezdése alapján a „közterületeket a nemzeti
ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni”.
Az önkormányzat nem rendelkezik erre vonatkozó szabályozással. A képviselő-testület az
előterjesztett rendelet tervezetet 2012. április 26-án megtárgyalta, bizottsági és testületi
ülésen hangzott el, hogy kerüljön be a rendelet tervezetbe a Nemzeti összetartozás Napján
(június 4-én), és a Nemzeti Gyásznapon (október 6-án) történő gyászlobogó kihelyezésére
vonatkozó rendelkezés is, ezért annak döntését elnapolta.
A rendelet tervezet a javasolt módosításoknak megfelelően átdolgozásra került.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „B” alternatívaként előterjesztett javaslat
tárgyalásánál vegye figyelembe a fentebb említett törvény 7 § (6) bekezdése alapján a
nemzeti ünnepeken történő fellobogózásra adott felhatalmazást. Az ezen túlmutató
önkormányzati rendelet alkotás sérti e törvényt.
„A” alternatíva
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(.......) rendelet-tervezete
a középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.
szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bek. a/ pontja és a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
Törvény 7. § (6) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

Nemzeti ünnepen a Községházán (Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.) Magyarország
zászlaja mellett kerüljön kitűzésre a nagyközség zászlója (lobogója) is.

2.§

Nemzeti ünnepen a középületek mellett a nagyközség 1848-as emlékművén is fel kell
vonni a nemzeti zászlót (lobogót).

3.§

Az 1848-as emlékmű felzászlózása (lobogózása) a Művelődési Ház és Könyvtár
feladata.

4.§

Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

„B” alternatíva
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(.......) rendelet-tervezete
a középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek.
szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bek. a/ pontja és a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
Törvény 7. § (6) bekezdés alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§

(1) Nemzeti ünnepen a Községházán (Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.)
Magyarország zászlaja mellett kerüljön kitűzésre a nagyközség zászlója (lobogója) is.
(2) A Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-én), valamint a Nemzeti Gyásznapon
(október 6-án) a Községházán a fekete gyászlobogót ki kell tűzni.

2.§

(1) Nemzeti ünnepen a középületek mellett a nagyközség 1848-as emlékművén is fel
kell vonni a nemzeti zászlót (lobogót).
(2) Az 1§ (2) bekezdés szerinti napokon a nemzeti zászlót az 1848-as emlékművön is
fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni.

3.§

Az 1848-as emlékmű felzászlózása (lobogózása) a Művelődési Ház és Könyvtár
feladata.

4.§

Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-i ülésére a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A szociális és gyermekvédelmi törvény többszöri módosítása miatt a helyi rendelet is folyamatosan
módosításra került az aktuális módosulásoknak megfelelően. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal a 2012. I. negyedévi anonimizált törvényességi felhívásait is figyelembe véve
rendeletünk tartalmaz olyan elemeket, mely a módosított jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet
előírásainak nem felel meg. Javasoljuk a további módosítások helyett új rendeletet alkotni.
A rendelet-tervezet az új jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, érdemi változásokat nem
tartalmaz, új előírás azonban az 5. § (2) bekezdésében, valamint a 6. (2) bekezdésében meghatározásra
került, hogy felnőttek, illetve gyermek esetén e rendelet alkalmazásában mi minősül létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek.
Azon személyek esetében, akik egészségi állapotukra tekintettel nem tudják megszerezni az aktív
korúak ellátásaként a 30 nap munkaviszonyt, javasoljuk kiterjeszteni a fertőző krónikus betegségben
szenvedőkre is a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot. /10. § (5) c) pont/
Az Szt. felhatalmazást ad arra, hogy a települési önkormányzat rendeletében szabályozza, hogy az
ápolást végző személy a kötelezettségét mely esetekben nem teljesíti, valamint a házi segítségnyújtást
nyújtó szolgáltató, intézményt feladatait ezen kötelezettség teljesítésének ellenőrzésében./11. §/
(Az új szabályokat dőlt betűvel jelezzük.)
Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására teszünk javaslatot.
Fegyvernek, 2012. május 15.
Készítette:
Kuntzer Mártonné
csoportvezető

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………../2012./……../ rendelet-tervezete
a szociális ellátások szabályozásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
/továbbiakban: Szt./ 43/B. § (3) bekezdésében,a 132. § (4) bekezdésében a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. /továbbiakban: Gyvtv./94. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

fejezet
1.
§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek község közigazgatási területén az Szt. 3. §. (1)-(3)
bekezdésében foglalt személyekre, továbbá állandó lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken
bejelentett tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. §-ában foglalt személyekre, valamint a Gyvtv. 4. §ában foglalt személyekre.

2.
§
Eljárási rendelkezések

(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri
Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e rendeletben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
(2)
A megállapított támogatások a házipénztárból kerülnek kifizetésre.
(3) A folyósított segély felhasználását a döntéshozó határozatában elszámolási kötelezettséghez
kötheti

a) ha a támogatás egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál,
b) ha a támogatás természetbeni ellátásként kerül megállapításra.
(4)A szociális kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás
felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetén a
behajtás módját.
(5) A szerződés alapján az ingatlan nyilvántartásban a jelzálogjogot be kell jegyeztetni, amennyiben a
szociális kölcsönben részesülő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.
(6) A kölcsön behajthatatlansága esetén a képviselőtestület dönt a tartozás elengedéséről.
(7) Átmeneti segély, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, szociális kölcsön, temetési segély, egyéb
támogatás igénylésekor a rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot kell benyújtani,
melyhez csatolni szükséges a hatályos Szt. 10. § (2) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó
jövedelemigazolásokat.
(8) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetők.

3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) család: a hatályos Szt. 4. § (1) c) pontja szerint
b) közeli hozzátartozó: a hatályos Szt. 4. § (1) d) pontja szerint
c) vagyon: a hatályos Szt. 4. § (1) b) pontja szerint
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d) rendszeres pénzellátás: a hatályos Szt. 4. § (1) i) pontja szerint
e) aktív korú: a hatályos Szt 4. § (1) k. pontja szerint
f) egyedülélő: a hatályos Szt. 4. § (1) e. pontja szerint
g) keresőtevékenység: a hatályos Szt. 4. § (1) e. pontja szerint
h) jövedelem: a hatályos Szt. 4. § (1) a) pontja szerint
i) háztartás: a hatályos Szt. 4. § (1) f) pontja szerint
j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, amelyben az egyén alapvető szükségletei nem kielégítettek és az
intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal – étkeztetés, házi segítségnyújtás – biztosítható.
4. §

Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott
támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, az ellátását jogosulatlanul igénybevevőt
pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.
II.
fejezet
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
5.
§
Átmeneti segély
(1) Átmeneti segélyben részesül az, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többlet kiadások miatt anyagi segítségre szorul és az egy
főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg
a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedülélő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át .
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül:
a) a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozó esetében hirtelen
fellépő és kórházi gyógykezelést igénylő betegség,
b) a kérelmező közeli hozzátartozójának halála,
c) lakhatást biztosító épület rendeltetésszerű használatát akadályozó köztudomású elemi kár,
d) bűncselekmény következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.
(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan 2.000.- Ft és az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege között lehet megállapítani, de a támogatás összege évente
nem haladhatja meg:
a) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (betegség, elemi kár)személy esetén,
esetenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
b) időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő személy esetén naptári évenként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét;
c) tartós átmeneti segély esetén havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %át.
(4) Az a kérelmező, aki az (1) bekezdésben foglaltak alapján nem jogosult támogatásra,
méltányosságból évente egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthető
akkor, ha a váratlan kiadásai a család, illetve a kérelmező havi jövedelmének 30 %-át meghaladja.
(5) a) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, aki az önkormányzat felé a fizetési
kötelezettségeinek nem tesz eleget, az alábbi kivétellel:
a)a) 1 hónapot meghaladó betegség - melyhez orvosi igazolás szükséges – miatti jövedelem kiesés,
a)b) társadalombiztosítási ellátást igénylésétől az elbírálásig tartó jövedelem kiesés,
a)c) elemi kár következtében
saját, illetve családja létfenntartása nem biztosított.
b) A megítélt támogatás maximum 50 %-a az önkormányzat felé fennálló hátralék kiegyenlítésére
fordítható.
c) Támogatás a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegig adható.
(6) Átmeneti segély szociális kölcsön formájában is adható az alábbi feltételekkel:
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évente egy alkalommal, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege kétszereséig
terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a
személy,
a) akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség miatti rendkívüli
kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az elbírálásig tartó rendszeres pénzellátás
hiánya miatt veszélyezteti családja létfenntartását,
c) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.
(7) Az (1), (4) és (6) bekezdés szerinti kérelmek elbírálására az Oktatási, Közművelődési, Szociális és
Egészségügyi Bizottság jogosult.
(8) Maximum 200.000.-Ft kamatmentes szociális kölcsönben részesíthető az a személy
a) aki a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet 8. §. (2) bekezdése.
értelmében nem minősül fiatal házaspárnak, s ezért nem kaphat támogatást, valamint a házaspár a
lakhatását másképpen nem tudja megoldani,
b) a lakóépületben keletkezett károk kizárólag elemi kár miatt keletkeztek és a helyreállítási költség
kifizetése veszélyezteti családja létfenntartását.
(9) A (7) bekezdés b) pontja alkalmazásában létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor
áll fenn, ha
a) a kérelmező, valamint vele közös háztartásban élő személyek egy főre számított havi családi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
b) akinek a lakóháza önhibáján kívül életveszélyessé vált és az I. f. építésügyi hatóság által – a
közvetlen életveszély elhárítására – előírt munkálatokat nem tudja elvégezni.
(10) A (7) bekezdés szerinti kölcsönről, a havi törlesztő részletről és az egyéb feltételekről a szociális
körülmények ismeretében a képviselőtestület dönt. A kamatmentes kölcsön felhasználásáról hiteles
számlákkal el kell számolni.
(11) Nem részesíthető kölcsönben, ha
a) rendelkezik az Szt. 4. §. (1) b., ba., bb.) szerinti vagyonnal,
b) korábban igénybevett kölcsönét nem vagy késedelmesen fizette vissza,
c) önkormányzat felé fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget.

6. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt kérelemre annak a gyermeknek, akinek az ellátásáról
a család más módon gondoskodni nem tud, illetve családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd
vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül és a többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorul és családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át..
(2) A (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül:
a) a gyermek kórházi kezelésre szorul tíz napot meghaladóan,
b) a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott gyógyászati
segédeszköz használatára szorul és közgyógyellátásra nem jogosult,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt álló, vagy az átmeneti nevelésben lévő gyermekkel való
kapcsolattartás biztosítása, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése,
d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások.
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összegét gyermekenként a rászorultsághoz
igazodóan 2.000.- Ft. és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege között lehet
megállapítani, de a támogatás összege évente nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb éves összegének 20 %-át.
(4) Nem kaphat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az a gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
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(5) A kérelmek elbírálására
jogosult.

az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság

7. §
Átállási támogatás
(1) A lakossági vezetékes gázfűtésre való átállás támogatására egyszeri 13.000.- Ft. összegű vissza
nem térítendő támogatást nyújt azon lakosok részére, akik a gázhálózat fejlesztési hozzájárulást 2004.
október 7-ig megfizették az önkormányzathoz.
(2) A támogatást igényelni kell. Az igényléskor be kell mutatni a TIGÁZ által kiadott üzembe
helyezési okmányt és az első fogyasztási számlát.
(3) A támogatás alanyi jogon jár, a jövedelmi és vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.
(4) Amennyiben a kölcsönben részesülő egy éven túl igényli az átállási támogatást, akkor csak a
kölcsönszerződésben foglalt átállási támogatásra jogosult.
(5) A támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
8. §
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíj
(1) Az önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz anyagi
körülmények között élő, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató
hallgatóknak ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keret összeg erejéig, a pályázati
kiírásban foglaltak figyelembevételével, az alábbi feltételekkel:
a) akiknek havi jövedelme vagy egy háztartásban élők egy főre számított havi családi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át,
ebben az esetben az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó.,
b) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át nem haladja meg
a jövedelem akkor az ösztöndíj összege 4.000.- Ft/hó.
c) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125 %-át nem haladja meg
a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft/hó,
d) egyedül élő esetén ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %át nem haladja meg a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft.,
amennyiben a jövedelem a 6/B. §. a.), b.) pontoknak megfelelő, így a támogatás
mértékét az szerint kell megállapítani.
e) akinek mindkét szülője elhunyt, akkor jövedelemre való tekintet nélkül, az ösztöndíj
összege 3.000 Ft/hó.
(2) Az egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
(3) A pályázatok elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
9. §
Temetési segély
(1) A kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem haladhatja meg.
(2) Temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit – 100.000.-Ft. –
figyelembe véve 20 %, azaz 20.000.- Ft.
(3) A temetési segély iránti kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül lehet benyújtani.
(4) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
10. §
Aktív korúak ellátása
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(1) Az aktív korúak ellátásaként a hatályos Szt. 37. § (1) b)-d) pontja szerint rendszeres szociális
segélyre jogosult, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával /továbbiakban:
családsegítő/ együttműködni köteles.
(2) Az együttműködési eljárás során a családsegítő 5 napon belül értesíti a jegyzőt az együttműködési
kötelezettség megszegéséről.
(3) A beilleszkedést segítő programok típusa:
a) segélyezett saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni programok,
b) képességfejlesztő, életmódformáló tanácsadás/foglalkozás,
c) munkavégzésre felkészülési program.
(4) Az együttműködés megszegésének esetei:
a) az együttműködésre kijelölt szervnél nem veteti nyilvántartásba magát,
b) a beilleszkedést segítő programról nem állapodik meg írásban a családsegítővel,
c) nem teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(5) Az Szt. 37. § (1) bekezdés a-c) pontjában foglaltakon túl rendszeres szociális segélyre
jogosult
a) aki munkaképességét legalább 50 %-ban elvesztette,
b) legalább 40 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,
c) szakorvos által igazolt fertőző krónikus betegség.
(6) Az aktív korúak ellátása esetén a támogatásra jogosult, valamint a támogatás megállapítása iránt
kérelmet előterjesztő személy az Szt. 33. §-ában foglaltakon túl, a jogosultság egyéb feltételeként
köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház , annak környezete rendben tartására, az
ingatlan állagának megóvására, függetlenül attól, hogy a lakás használata milyen jogcímen áll fenn
/tulajdonos, családtag, bérlő, stb./.
(7) A támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed az általa
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől határos
terület, járda, zöldterület tisztán tartása,valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására.
(8) A lakókörnyezetet e rendelet alkalmazása szempontjából abban az esetben kell rendezettnek
tekinteni, amennyiben:
a) az udvarban, kertben szilárd kommunális hulladék csak az arra rendszeresített tárolóban van
elhelyezve,
b) az ingatlanon nincs veszélyesnek minősülő hulladék, építési törmelék,
c) az udvar, a kert zöldterülete karbantartott, a fűfélék vágása rendszeres, nincsenek lábon álló,
elszáradt fás szárú növények,
d) a művelésre alkalmas földterület rendeltetésszerű használata, művelése, konyhakerti
növénytermesztés folyik,
e) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, mely tisztántartott,
f) az ingatlan előtti járdának az úttestig terjedő - járda hiányában az annak megfelelő sáv - teljes
területe gondozott, tisztán tartása, szeméttől és gyomtól való mentesítése, téli hónapokban a járda
síkosság mentesítése és a hó eltakarítása biztosított,
g) az ingatlan előtti árokrendszer tisztántartott, a csapadékvíz elvezetése biztosított,
h) az ingatlanon található épület /lakóház, melléképület/ kívül-belül karbantartott, tiszta,
i) az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentes,
j) vízvezeték hiánya esetén az ingatlanon külső illemhely használata biztosított.

11. §
Ápolási díj
(1) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ keretében működő házi segítségnyújtást végző személy évente legalább egy
alkalommal ellenőrzi. Az ellenőrzésről írásos tájékoztatás ad az ellenőrzést követő 5 napon belül. A
nem megfelelő kötelezettség teljesítés esetén az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti az ápolási
díj jogosultságot megállapító szervet.
(2) E rendelet alkalmazásában ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül:
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a) ápolást végző személy két vagy több egymást követő napon nem gondoskodik az ápoltról
b) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényét nem biztosítja, különösen
ba) megfelelő étkeztetéséről,
bb) gyógykezeltetéséről, gyógyszerhez való hozzájuttatásáról nem gondoskodik,
c) ápolt megfelelő higiénés körülményeit nem biztosítja, különösen:
ca: mosdatásáról, fürdetéséről,
cb) ruházata tisztántartásáról,
cc) lakás tisztántartásáról nem gondoskodik.
12. §
Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatás
Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges,
nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való részvételhez anyagi
támogatást nem nyújt.
13. §
Közgyógyellátás
Kérelemre méltányossági közgyógyellátásban részesül az Szt-ben felsorolt eseteken túl az, akinek
(1) családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-t, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és igazolja, hogy a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 20 %-át meghaladja.
(2) jövedelemre való tekintet nélkül, akinek az igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri vagy
meghaladja az egy főre számított családi jövedelem 30%-át.
14. §
Családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás
(1) Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a családi szükségletek kielégítését szolgáló
gazdálkodást segítő támogatás abban az esetben, ha a kérelmező átmeneti segélyben részesülnek.
Különösen gazdálkodást segítő támogatásnak tekinthető:
a) a földhasználati lehetőség
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgóeszközök
d) a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása.
(2) Nem részesülhet gazdálkodást segítő támogatásban az a kérelmező
a.) akinek a célja a jövedelemszerző árú termelés
b.) aki a művelésre alkalmas területtel rendelkezik (pl. konyhakert), de azt parlagon hagyja
c.) az a kérelmező nem részesíthető szakképzési támogatásban, aki korábban a szakképzésnek
megfelelő képzésben, átképzésben részesült, azonban azt nem fejezte be.
(3) Amennyiben a gazdálkodást segítő támogatás során földhasználati lehetőség van biztosítva, a
földet köteles a támogatott megművelni. A földet más személynek használatra nem engedheti át.
(4) A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás mértéke nem lehet több
évente 5.000.- Ft-nál.
(5) Ha a jogosult a támogatást nem a célja szerint használja, vagy egyáltalán nem használja fel (pl. a
föld művelését önhibájából elmulasztja), ilyen esetben az Szt. 17. §-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(6) A kérelmek elbírálására az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság
jogosult.

15. §
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Általános iskolai tanulók bérlettámogatása
(1) Fegyvernek önkormányzata a Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a nagyközség
közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére – természetben nyújtott szociális
ellátásként – a matematika szabályai szerint 10.- Ft-ra kerekített, 66 %-nak megfelelő összegű
autóbusz bérlet támogatást ad.
(2) A támogatás tömegközlekedési jármű igénybevételéhez, az Általános Iskolába (Felszabadulás
u.31.) való utazáshoz jár.
(3) A támogatás elbírálására a polgármester jogosult.
III. fejezet
16. §
Szociális alapszolgáltatások
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
(1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Közigazgatási területén a szociális
rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) Étkeztetés a hónap minden napján
b) Házi segítségnyújtást
c) Nappali ellátást 6 napos nyitva tartása
d) Családsegítést
e) Gyermekjóléti szolgáltatást
f) hatályon kívül helyezve
(2) A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el.
(3) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül azonnali
ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját 3 munkanapon
belül kell elkészíteni.
(4)Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az írásbeli
felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.
(5)Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki dönt a
kérelmekről.
(6) A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény önálló szakmai egységként működik.
(7) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül köteles az
intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat állapít
meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata utáni
időponttól kötelezhető.
(8) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül:
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
(9) A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak kifizetése
az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a térítési díj
megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének jelzése alapján
az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a
létbiztonságot veszélyeztető helyzet időtartamára szólhat.
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ÖRMÉNYES KÖZSÉG:
(10) Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község közigazgatási
területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) étkeztetést a hét 6 napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátást
d) családsegítést
e) gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.
(11) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó
Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani.
(12) Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
(13) az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali intézkedés
keretében az arra rászoruló személynek.
(14) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható ellátás, a
nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
(15) az ellátás megszüntethető, ha :
a) az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében bekövetkezett
változást
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
f) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az intézmény vezetőjénél,
minden hónap 8. napjáig.
KUNCSORBA KÖZSÉG:
(16) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási területén az alábbi
alapszolgáltatásokat nyújtja.
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
d) családsegítés
e gyermekjóléti szolgáltatás
(17) A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el.
(18) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a
kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni.
(19) Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében az
arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.
(20) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított ellátáskor a
nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
(21) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
a) aki 62 évét betöltötte
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való tekintettel
szakorvosi igazolás alapján
(22) Az ellátás megszüntethető, ha
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési díjat
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
(23) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
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(24) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell befizetni minden hónap 8.
napjáig
(25) ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az
intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata után új térítési
díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság felülvizsgálata
utáni időponttól kötelezhető
(26) a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak kifizetése
az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy elengedéséről a térítési
díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító intézmény vezetőjének
kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozattal dönt.
(27) az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza:
a) a szociális szolgáltatás formáját
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
c) fizetési kötelezettséget
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
e) érdekképviselet
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját.
17. §
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai
(1) A csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ FEGYVERNEK telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások térítési díja 2012. január 1-től:
a) Étkezés 583 Ft/adag
b) Házi gondozás 458 Ft/óra
c) Nappali ellátás 98 Ft/nap
d) Ebéd házhoz szállítás 80 Ft/nap
(2) A szolgáltatások térítési díjai a következők:
a) Étkeztetés: a szociális étkeztetésben részesülők 560 Ft/nap
b) Ebéd, házhozszállítás 80 Ft/nap
c) Házi segítségnyújtás 455 Ft/óra
d) Nappali ellátás 0 Ft/nap
(3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 583 Ft/nap.
(4) ÖRMÉNYES Község Önkormányzat Képviselőtestülete 94/2011.(XII.14.) sz. önkormányzati
határozat alapján az intézményi étkezési térítési díj összege 2012. január 1-től
a) Étkezés 575.-Ft/adag
b) házi gondozás 45.-Ft/óra
c) Nappali ellátás 0.-Ft/nap
d) Ebédszállítás 40.-Ft/nap
(5) A szociálisan nem rászoruló személyek fizetendő térítési díja:
a) házi segítségnyújtás fizetendő térítési díj összege: 46.-Ft/óra
b) Étkezési térítési díja: 581.-Ft/adag
(6) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben.”
(7) KUNCSORBA Község Önkormányzat Képviselőtestülete 49/2011.(XII.06.) sz. önkormányzati
határozata alapján az intézményi étkezési térítési díj összege 2012. január 1-től:
a) Intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülők számára: 550 Ft/adag
b) Házi segítségnyújtás gondozási díja 0 Ft/óra
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap
d) Ebéd házhozszállításért fizetendő térítési díj 30 Ft/adag
e) Szociálisan nem rászorult esetében az étkezési térítési díj 575 Ft/adag
(8) Az 1. pontban szereplő szociális étkezés és az 5. pontban szereplő étkeztetés az ÁFA-t tartalmazza,
a többi ellátási forma ÁFA mentes.”
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18. §
Közoktatási intézmények
(1) A közoktatási intézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási formája:
a) Bölcsőde: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
b) Óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna
c) Általános iskolai napközi: ebéd, uzsonna
(2) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének írásban kell benyújtani. A felvételi kérelmekről
az intézmény vezetője dönt.
(3) Az óvoda esetében a nyári nyitvatartási időben (nyári szünetben) az ingyenes étkezés jogosultsága
szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor külön központi pénzeszköz (állami támogatás) áll
rendelkezésre.
(4) A bölcsőde intézményi térítési díja 2012. évben 621.-Ft, melyből az étkezési térítési díj napi
összege 414.-Ft, a gondozási díj napi összege: 207.-Ft, az igénybe vett gondozási napokra.

19. §
Zárórendelkezések
(1) Hatályát veszti a 48/2004. (XII.23.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt,a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) önkormányzati rendelet.
(2) E rendelet 2012. június 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

Fegyvernek, 2012. május 16.
(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr :)
jegyző
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A szociális ellátásokról szabályozásáról szóló …/2012. (V.31.) rendelet 1. melléklete
JÖVEDELEMNYILATKOZAT

-

Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb támogatás

- Szociális kölcsön
- Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj.
iránti kérelem melléklete
(a megfelelőt x-szel jelölje!)
A) SZEMÉLYI ADATOK

Az ellátást igénylő (kérelmező) neve
Születési neve:
Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe
Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe
Levelezési cím, ha nem ugyanaz, mint a fenti cím
Ha nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe
A kérelmezővel egy háztartásban lakók száma:

___________ fő

A kérelmezőn kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása:
Neve

Születési ideje

Rokoni kapcsolata a
kérelmezővel

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

A háztartás összes havi jövedelme _______________ Ft, ez alapján az egy főre számított havi
családi jövedelem: _________________ Ft.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6)
bekezdése alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja,
felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók
tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése
alapján az önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti.
A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem.
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B) JÖVEDELMI ADATOK

Kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekének a havi jövedelme forintban:
I.

A jövedelmek típusai

A kérelmező a) pontban
jövedelme
szereplő

Az előző oldalon szereplő egy háztartásban lakók jövedelme

b)
pontban
szereplő

c) pontban
szereplő

d)
pontban
szereplő

e) pontban f) pontban g) pontban Forintban
összesen
szereplő
szereplő
szereplő

1.
Munkaviszonyból
és
más
foglalkoztatási viszonyból származó
Ebből: közfoglalkoztatásból származó
2.
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3.
Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni
értékű
jog
átruházásából származó jövedelem
4.
Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5.
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
6.
Önkormányzat,
és
munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
7.
Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8.
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9.
Összes jövedelem

Dátum: __________________

_______________________________
az ellátást igénylő

_____________________________
nagykorú hozzátartozó, vagy törvényes képviselő aláírása
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Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2012. május 31-i ülésére az
állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004. (V.28) rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Tisztelt Képviselő Testület!
A Képviselő testület által megalkotott, az állattartásról és állati hulladékok elhelyezéséről
szóló 21/2004. (V.28.) számú rendelet szerinti szabályozásokat központi jogszabályok
rendelkezései szabályozzák:
 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) kormányrendelet
 a méhészetről szóló 15/1969 (XI.6.) MÉM rendelet
 a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II.7.) kormányrendelet
Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28.) sz.
önkormányzati rendelet minden paragrafusát szabályozza valamelyik központi jogszabály,
ezért a képviselő testület azokat saját rendelettel nem szabályozhatja.
A fentiek alapján javasoljuk a rendelet hatályon kívül helyezését.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…….) rendelete-tervezete
az állattartásról és állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004. (V.28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

Az állattartásról és az állati hulladékok elhelyezéséről szóló 21/2004.(V.28) rendelet
hatályát veszti.

2.§.

Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E SZ T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2012. május 31-i ülésére az
állati hulladékok elhelyezéséről szóló rendelet megalkotásáról.
Tisztelt Képviselő Testület!
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó
állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet előírásait
Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területére vonatkozóan a következő rendelettel
szükséges kiegészíteni:
1. Fegyvernek Nagyközség területén keletkezett állati hulladékok ártalmatlanná tételéről
az állati hulladék tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni.
2. Az állati hulladékot kizárólag erre a célra kijelölt települési állati hulladékgyűjtő
konténerben kell elhelyezni.
3. Az állati hulladék tulajdonosának a (2) bekezdés szerinti elhelyezés előtt a
Polgármesteri Hivatal pénztárába díjat kell fizetni:
a) állati hulla esetén nettó 62,-Ft/kg,
b) vágásból keletkező melléktermék esetén (pl:bél, csont, stb.) nettó 62,Ft/kg
összegben.
Az állati hulladék tulajdonosának a befizetést igazoló bizonylatot vagy a hulladék
elhelyezésekor, vagy a hulladék elhelyezését követő első munkanapon be kell
mutatnia a gyepmesternek.
4. Az állati hulladék súlyának meghatározása önbevallásos módszerrel történik, de a
tényleges súlyt a gyepmester hiteles mérő eszközzel ellenőrizheti. Amennyiben az
ellenőrzéskor az állati hulladék bevallott és tényleges tömege közt 10%-nál nagyobb
különbség van, úgy a különbözet után is meg kell fizetni a tulajdonosnak a díjat.
5. Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
a) aki a keletkezett állati hulladékot nem állati hulladékgyűjtő konténerben
helyezi el,
b) aki az elhelyezésért járó díjat nem fizeti meg
6. Közösségellenes magatartás esetén 50.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki, melynek megállapítására a jegyző jogosult.
A fentiek alapján kérjük a következő rendelet elfogadását:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…...) rendelet-tervezete
az állati hulladékok elhelyezéséről

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, és a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§.

E rendelet célja: az állati hulladékok elhelyezése Fegyvernek Nagyközség
közigazgatási területén az emberi egészség védelme és a környezet megóvása
érdekében.

2.§.

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) állati hulladék: az elhullott állatok, illetve állatok feldolgozása során
keletkezett melléktermékek
b) állati hulladék tulajdonosa: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinél vagy amely
telephelyén az állati eredetű hulladék keletkezik
c) állati hulladékgyűjtő konténer: a település közigazgatási határán belül található,
kizárólag az állati hulladékok gyűjtésére szolgáló konténer

II.

Fejezet

ÁLLATI HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE

3.§.

Fegyvernek Nagyközség területén keletkezett állati hulladékok ártalmatlanná tételéről
az állati hulladék tulajdonosa, illetőleg ha a tulajdonos ismeretlen Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni.

4.§.

Az állati hulladékot kizárólag erre a célra kijelölt, települési állati hulladékgyűjtő
konténerben kell elhelyezni, mely Fegyverneken a 0245/5 hrsz-ú ingatlanon a Béke úti
szemétlerakó telepen található.

5.§.

Az állati hulladék tulajdonosának a (2) bekezdés szerinti elhelyezés előtt a
Polgármesteri Hivatal pénztárába díjat kell fizetni:
c) állati hulla esetén nettó 62,-Ft/kg,
d) vágásból keletkező melléktermék esetén (pl:bél, csont, stb.) nettó 62,Ft/kg
összegben.

Az állati hulladék tulajdonosának a befizetést igazoló bizonylatot vagy a hulladék
elhelyezésekor, vagy a hulladék elhelyezését követő első munkanapon be kell
mutatnia a gyepmesternek.
6.§.

Az állati hulladék súlyának meghatározása önbevallásos módszerrel történik, de a
tényleges súlyt a gyepmester hiteles mérő eszközzel ellenőrizheti az állati hulladék
elhelyezésekor. Amennyiben az ellenőrzéskor az állati hulladék bevallott és tényleges
tömege közt 10%-nál nagyobb különbség van, úgy a különbözet után is meg kell
fizetni a tulajdonosnak a díjat az elhelyezést követő 3 napon belül.

III.

Fejezet

ELJÁRÁSI, VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

7.§.

Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az,
c) aki a keletkezett állati hulladékot nem az erre a célra kijelölt állati
hulladékgyűjtő konténerben helyezi el (4.§)
d) aki az elhelyezésért járó díjat nem fizeti meg (5.§)

8.§.

Közösségellenes magatartás esetén 50.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható
ki, melynek megállapítására a jegyző jogosult.

9.§.

E rendelet 2012. június 2. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
____________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére
önkormányzati rendeletek módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt testületi ülésen a Képviselőtestület a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről a 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdése alapján az
önkormányzati rendeletekből a szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül
helyezte, mivel e törvény alapján az önkormányzatok nem állapíthatnak meg szabálysértési
tényállásokat.
Az elmúlt testületi ülésen tájékoztattuk Önöket arról, hogy az önkormányzati rendeletek
további módosítása a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése miatt
folyamatban van, hiszen időközben e témakört érintően több törvényi módosítás is történt.
Ezek a törvényi módosítások a rendelet-módosítást érintően az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. módosítása:
-

-

A törvény 51. §. (4) bekezdése módosult, mely továbbra is lehetővé teszi, hogy
az önkormányzat Képviselőtestülete önkormányzati rendeletben tiltott
közösségellenes magatartásokat határozzon meg. Módosult a bírságolási
lehetőség. E szerint lehetőség van helyszíni bírság kiszabására, melynek
összege 50.000,- Ft-ig terjedhet és közigazgatási bírság kiszabására, melynek
összege emelkedett 150.000,- Ft-ra.
Közigazgatási bírság kiszabással kapcsolatos hatáskör a jegyzőre is
átruházható.

2.) Közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény módosítása:
-

-

Önkormányzati rendelet lehetővé teheti közigazgatási helyszíni bírság
kiszabását, amennyiben az ügyfél a helyszínen a jogsértést teljes mértékben
elismeri.
Önkormányzati rendelet lehetővé teheti az elkövetéshez használt dolog
elkobzását.
Önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott közösségellenes magatartást
természetes személy elkövetőjével szemben a meg nem fizetett közigazgatási
bírság közérdekű munkával történő átváltásával lehet rendelkezni.

3.) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása:
E törvénymódosítás annyiban érinti az önkormányzatot, hogy a helyszíni bírság és
a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkára átváltható, melynek
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végrehajtásáról az állami foglalkoztatási szerv gondoskodik. (Munkaügyi
Központ)
Közérdekű munka végzésére az állami foglalkoztató szerv kijelölhet helyi
önkormányzatot, költségvetési szervet, oktatási, szociális és egészségügyi
intézményt, melyek kötelesek bejelenteni az állami foglalkoztató szervnek, hogy
hány főt, milyen iskolai végzettséggel, milyen munkaidőben tudnak foglalkoztatni.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az elmúlt testületi ülésen a Képviselőtestület az önkormányzati rendeletekből az összese
szabálysértési tényállást hatályon kívül helyezte, így jelenleg az önkormányzati rendeletek
végrehajtását nem tudjuk szankcióval biztosítani.
Fenti jogszabályi előírások figyelembevételével javasoljuk, hogy ugyanazon magatartási
szabályok, melyek korábban szabálysértési tényállásnak minősültek, ezeket határozza meg a
Képviselőtestület a továbbiakban tiltott kirívóan közösségellenes magatartási szabálynak.
Javasoljuk, hogy a jogszabályban biztosított maximális 150.000,- Ft bírság helyett 50.000,Ft-ot fogadjon el a Képviselőtestület maximális bírságolási lehetőségként, figyelemmel a
lakosság jövedelmi helyzetére.
A helyszíni bírság kiszabását javasoljuk, hogy a Képviselőtestület szabályozza, mivel ennek
bizonyítása nehézkes, a végrehajtás bonyolult, a jelenlegi hivatali létszámmal ezt nem tudjuk
megoldani.
Tiltott kirívóan közösségellenes magatartás természetes személy elkövetővel szemben
javasoljuk, hogy ne lehessen a kiszabott pénzbírságot közérdekű munkára átváltani, mivel
ezek foglalkoztatására sincs megfelelő személyi állományunk.
Az elkobzást viszont – ahol lehetséges – javasoljuk lehetővé tenni. Eljáró hatóságként a
jegyzőt javasoljuk meghatározni, melyre a jogszabály lehetőséget ad.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 2012. május 04-én Papp Róbert
önkormányzati képviselő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi
Szervezete nevében beadott egy rendelet-tervezetet, melynek egyes pontjainak beemelésével
készítettük el az április hónaptól előkészítés alatt lévő rendelet-tervezetet és így terjesztjük a
Tisztelt Képviselőtestület elé.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezetek elfogadását.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a vásárok tartásának rendjéről szóló5/2008.(II.7.) sz. rendelettel módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 30/1995.(XI.27.) rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül a „Záró rendelkezések” alcímmel és az alábbi 8/A §-sal:
8/A § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) nem tartja be a rendeletben szabályozott helyfoglalás rendjét (5.§),
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b) aki a helypénz szedést bármilyen módon meghiúsítja vagy akadályozza (7.§).
2.§. A rendelet 8/A § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 43/2004.(XI.25.) sz. rendeletével módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 13/1994.(V.27.) rendelete módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§ A rendelet kiegészül a következő 10/A §-sal:
10/A § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a bekötővezeték megépítését engedély nélkül végzi (3. §.);
b) az elrendelt vízkorlátozást megszegi (4. §. (1) bek.).
2.§. A rendelet 10/A § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§ A rendelet kiegészül a következő 18/B §-sal:
18/B § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) az ingatlan előtti közterületen haszonnövényt termeszt;
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b) közterületre cserjét, virágot úgy ültet, hogy az a gyalogos és a közúti közlekedést zavarja,
akadályozza;
c) a közterületet bármilyen módon beszennyezi, környezetre ártalmas anyagot elszór, kiönt,
eldob;
d) a tulajdonában, használatában ill. haszonélvezetében álló ingatlan egész területén az
egészségre ártalmas rovarok, rágcsálók elszaporodásának megakadályozásáról nem
gondoskodik;
e) az ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot
nyílt felszínű illetve zárt csapadék-elvezető csatornába, felszíni vízbe, felszín alatti vízbe,
illetve talajba, ásott kútba juttatja;
f) a tüzelőberendezésében egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) éget;
g) az ingatlanon és közterületen keletkező avar, kerti hulladék megsemmisítését nem a
környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben előírt módon végzi;
h) a porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat nem rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szállítja;
i) a bűzös anyagot nem légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szállítja;
j) a zöldterületeket és azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit nem a
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon,- állaguk sérelme nélkül- használja;
k) a növényzetek telepítési távolságára vonatkozó előírásokat nem tartja be;
2.§. A rendelet 18/B § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a közterület használatról szóló 39/2011. (IX.30.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt,
26/1995.(VIII.31.) rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül a „Záró rendelkezések” alcímmel, valamint az alábbi 16/A §-sal:
16/A § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
nem a kijelölt területet használja, veszi igénybe (3. §.)
engedély nélkül használ közterületet vagy az engedélyezettnél többet használ (2. §. (1),
(2) bek. és 10. §.)
engedély nélkül vállalkozási célra vagy egy hónapnál hosszabb ideig építőanyag
tárolására közterületet vesz igénybe (3, 4. §.)
engedélyes a közterületet nem tartja tisztán, nem tisztán hagyja el, szemetet nem szállítja
el (8. §. (2) bek.)
közterület használati díjat határidőig nem fizeti meg (12. §.).
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2.§. A rendelet 16/A § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
az önkormányzati jelképekről szóló 8/1993.(IV.2.) sz. rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül a „ V. Záró rendelkezések” alcímmel, valamint az alábbi 11/A. §sal :
11/A § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon
használja fel.
2.§. A rendelet 11/A § esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A bírság
kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 1/2003.(II.6.) sz. rendelete
módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül az alábbi 11/A §-sal :
11/A § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
nem biztosítja, hogy a folyékony hulladék az ingatlana területére, közterületre
átmenetileg se folyjék ki a természeti, elemi csapás kivételével;
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2.§. A rendelet 11/A § esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A bírság
kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 46/2004.(XI.25.) sz. rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt 10/2003.(III.6.) sz. rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül az alábbi 21/A §-sal :
21/A § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a szilárd hulladék elszállításának igénybevételét befolyásoló változásokat nem jelenti be;
b) a kihelyezett szemétgyűjtő edényből hulladékot távolít el;
c) az elszállítandó hulladékot úgy helyezi el a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat akadályozza, zöld területet károsítja, balesetveszélyével jár;
2.§. A rendelet 21/A § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a hirdetmények elhelyezéséről és eltávolításáról szóló 51/2005.(XII.1.) sz. rendelete
módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül az alábbi 13/A § és 13/B §-sal :
13/A § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki a rendelet 3-12. §-ban foglalt
tilalmakat megszegi.
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13/B § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése során a hatóság elkobozza a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 94/B § (1) szerinti dolgot.
2.§. A rendelet 13/A § esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki. A bírság
kiszabására a jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 49/2004.(XII.23.) sz. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt
6/1993.(III.5.) sz. rendelete módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül az alábbi 16/A § és 16/B §-sal :
16/A § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a sírhelyet csere, adásvétel vagy egyéb jogügylet tárgyává teszi (8. §. (3) bek.
b) a rátemetést az érvényes díj befizetése nélkül végezteti el (9. §. (10) bek.)
c) a síremlék felállíttatásakor nem a 11. §-ban foglaltak szerint jár el (11. §. (2), (7), (9)
bek.)
d) a halottat lakóházban vagy egyéb helyiségben ravatalozza fel (12. §. (2) bek.)
e) ülőhelyet, padot helyez el (11. §. (2)
f) síremlék építési munkát halottak napját megelőző hét utolsó napjától a következő év
március 31-ig végeznek (15. §. (10))
g) a temetőben járművel közlekedik, kutyát vagy más állatot a temetőbe bevisz. Olyan
magatartást tanúsít, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzéseit sérti vagy
sértheti (15. §. (2), (4) bek.)
h)a sírok díszítésére szolgáló tárgyakon kívül más tárgyat helyez el (15. §. (5) bek.)
i) a sírok gondozása során keletkezett hulladékot, szemetet nem a kijelölt szeméttárolóba
helyezi el (15. §. (9) bek.)
j) síremlék állításakor, a sírhely keretezése esetén a rendeletben megállapított keret
méretét nem tartja be (5. §. (5), 9. §. (1), (3), (7), 11. §. (1) bek.)
k) a hamvakat a temetők területén vagy más önkormányzati ingatlanon szórja szét (8. §.
(4) bek.)
16/B § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése során a hatóság elkobozza a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 94/B § (1) szerinti dolgot.
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2.§. A rendelet 16/A § (1) bekezdése esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki. A bírság kiszabására és a 16/B. §-ban szabályozott elkobzásra a
jegyző jogosult.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2012.(…….) sz. rendelet-tervezete
Közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992.(VIII.27.) sz. rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §. A rendelet kiegészül az alábbi 8/A §-sal :
8/A § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a házszámtáblát a 6. §. (3) bekezdésében foglalt határidőig nem helyezi el,
b) a közterület elnevezését feltüntető táblát engedély nélkül leveszi, megrongálja,
megtévesztő jelzést alkalmaz, jogosulatlan módosítást végez .
2.§. A rendelet 8/A § esetén 50.000.- Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
3. §. E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. május 31-i ülésére
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének a köztisztviselők kedvezményeiről szóló
11/1999. (V.6.) sz. rendeletének módosításáról
Tisztelt Képviselő- testület!
A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999. (V.6.) sz. rendeletének 4. §. (1)-(2)-(3) bekezdése
alapján köztisztviselő részére kérelemre illetményelőleg adható, melynek mértéke a köztisztviselő
éves bérének maximum 10 %-a. Az illetményelőleg mértékének számításánál az éves bérbe a havi bér
tizenkétszerese és a 13. havi bér tartozik. Az illetményelőleg kamatmentes, összegét a felvételt követő
6 hónapon belül kell visszafizetni.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 72. § (4.) bekezdés g) pontja alapján
munkabér előlegként kamat és adómentesen a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének
ötszöröse adható, legfeljebb hat havi visszafizetési kötelezettség mellett.
A kamat és adómentesség biztosítása miatt a köztisztviselők kedvezményeiről szóló önkormányzati
rendelet 4. §. (2) bekezdésének pontosítását javasoljuk, mivel egyes esetekben a köztisztviselő éves
bérének maximum 10 %-a meghaladhatja a személyi jövedelemadóban meghatározott kamat és
adómentesen felvehető munkabérelőleg összegét.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…..) rendelet-tervezete
a 11/1999.(V.6.) önk.rendelettel elfogadott és a 16/2001.(V.25.)
22/2001.(VIII.17.), 47/2001.(XII.27.) , 11/2002.(II.6.) , 47/2003.(IX.26.) , 25/2007.(IX.28.),
25/2008.(X.1.), 7/2010.(II.26.) sz. rendelettel módosított - a köztisztviselők kedvezményeiről szóló
rendelet módosításáról
Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./ pontja,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 237. § alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §. A rendelet „Vegyes rendelkezés” című szövegrész 4. §. (2) bekezdése hatályát veszti,
helyébe az alábbi szöveg lép:
„(2) Az illetményelőleg mértéke: A köztisztviselő éves bruttó bérének maximum 10 %-a, de
legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszöröse. Az
illetményelőleg mértékének számításánál az éves bérbe a havi bér tizenkétszerese tartozik.”
2. §. E rendelet 2012. június 01. napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2012. május 22.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző
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Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-i ülésére a
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és a 12. § (5) bekezdése a helyi
sajátosságok figyelembevételével az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozására
hatalmazza fel a képviselő-testületet.
A rendelettel kapcsolatban eljárási szabályokat a képviselő-testület nem alkothat, azt a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény, valamint az ágazati jogszabályok szabályozzák.
Fentiek miatt javasoljuk az alábbi rendelet-tervezetek elfogadását:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2012.(…….) rendelet-tervezete
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
31/2011.(VIII.29.) rendelete módosításáról

Fegyvernek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a./
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §. A rendelet „Az engedélyezésre induló eljárás” alcíme és a rendelet 5. §-a hatályát
veszti.
2. §. E rendelet 2012. június 01. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
TÁJÉKOZTATÓ
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére a
Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) 2011. évi működéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az eddigi gyakorlat alapján az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet a Polgármesteri
Hivatal, mint Körjegyzőség, a körjegyzőségi feladatok ellátásáról működési területenként:
1. a Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) működésének személyi, dologi feltételeiről
2. információ nyújtása a Polgármesteri Hivatalnál (Körjegyzőségnél) történő jelentősebb
eseményekről, igazgatási és költségvetési adatokról.
Fentiek alapján a beszámolót az alábbiak szerint terjesztem a testület elé:
1.) A Polgármesteri Hivatal (Körjegyzőség) munkájának személyi- és dologi feltételeiről.
Létszám
Fegyvernek
Terv
Tény
1.) Jegyző
1
1
2.) Igazgatási csoport
8,425
7,125
3.) Pénzügyi csoport
9
8,08
4.) Csoportrend.nem tart.
7
7,16
Összesen:
25,425
23,365
Örményes
1.) Csoportvezető
2.) Műszaki ügyintéző
3.) Igazgatási ügyintéző
4.) Titkársági ügyintéző
5.) Adóügyintéző
6.) Költségv.ügyintéző
Összesen:
Mindösszesen:

Örményes
Terv
Tény
-

Összesen:
Terv
Tény
1
1
8,425
7,125
9
8,08
7
7,16
25,425
23,365

-

-

1
1
1
1
1
1
6

1
0,17
1
1
1
1
5,17

1
1
1
1
1
1
6

1
0,17
1
1
1
1
5,17

25,425

23,365

6

5,17

31,425

28,535

2011. évre engedélyezett álláshely 31,425 fő, ebből Örményesen 6 fő, Fegyverneken 25,425 fő.
Eltérés Fegyverneki dolgozóknál:
-2,06 fő eltérés van az engedélyezett létszámhoz képest, részletesen az alábbi:
 - 0,3 fő igazgatási csoportnál nem került betöltésre,
 - 1 fő igazgatásszervező álláshely nem került betöltésre,
 - 0,92 fő személyzeti ügyintéző nyugdíjba vonulása miatt,
 + 0,16 fő művelődési felügyelő nyugdíjba vonulása miatt.
Örményesi dolgozóknál:
 - 0,83 fő műszaki ügyintéző nyugdíjba vonulása miatt.
A feladatok ellátásához szükséges dologi feltételek rendelkezésre állnak.
2.) Információ nyújtás a Polgármesteri Hivatalnál ( Körjegyzőségnél) történő jelentősebb
eseményekről

Az előterjesztés 1. sz. mellékletében rögzített információs tábla adatait a korábbi évhez hasonlóan
továbbra is havonta folyamatosan gyűjtöttük és értékeltük.
3.) Egyéb tájékoztató adatok a képviselőtestületek és bizottságok működéséről
ÖRMÉNYES KÉPVISELŐTESTÜLET
Hónap

Ülések
száma
2011.I.1XII.31-ig

Jan.
Febr.

Hat.
száma

1

Rendeletek száma

10

Alapr.sz.
0

2
(közmegh.1)

9

4

1
1
1

3
7

2
1

Márc.
Ápr.
Máj.

Tárgya

Módosító
2

2011.évi költségvetés,
Helyi közösségi szerveződések
Tevékenységének támogatásáról,
Települési szilárd
hulladékgazdálkodásról,
Települési folyékony
hulladékgazdálkodásról
Örményes Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete Gazdasági
Programjáról,
Anyakönyvi rendezvényekről
Zárszámadás

2
2
0

10
0
2
(közmegh.1)
Jún.
1
8
0
0
Júl.
1
1
0
0
Aug.
1
9
1 .
2
Szept.
1
12
0
5
Okt.
1
10
0
1
Nov.
1
10
0
4
Dec.
3
13
0
5
Összesen
18
102
8
25
2011-ben az örményesi képviselőtestület összesen 18 ülést tartott, 102 határozatot, 8 alaprendeletet és
25 módosító rendeletet hozott. A bizottsági ülések száma 25 volt, határozatok száma: 99 volt.

ÖRMÉNYES - BIZOTTSÁGOK
Bizottság
Pénzügyi
Igazgatási
- nyílt ülés
- zárt ülés

Ülések száma
8

Határozatok száma
49

8
9

26
24

FEGYVERNEK KÉPVISELŐTESTÜLET

Hónap

Ülések
száma
2011.I.1XII.31-ig

Jan.
Febr.
Márc.

Hat.
száma

Rendeletek száma

2

25

1

17
13

Alapr.sz. Tárgya
1 Anyakönyvi rendezvényekről

Módosító
8

2011.évi költségvetés
7

1 jóváhagyása
1 Az önkormányzat 2011-2014. évi
2

3
5

(ebből
közmegh.3)

Ápr.
2
2
3

Máj.
Jún.
Aug.

14
32
22

1
0
0

Gazdasági Programjának
elfogadása
Az önkormányzat 2010. évi
költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról

5
4
0

Vendéglátó üzletek éjszakai

1
16
1 nyitvatartási rendjéről
5
Szept.
1
25
0
9
Okt.
1
10
1 2012. évi nyersanyagnormáról
11
Nov.
2
28
0
12
Dec.
1
14
0
4
Összesen
23
216
6
66
A fegyverneki képviselőtestület 2011-ben 23 ülést tartott, 216 határozatot, 6 alaprendeletet és 66
módosító rendeletet hozott. A bizottsági ülések száma: 22, határozatok száma: 241 volt.

FEGYVERNEK – BIZOTTSÁGOK
2011. október - 2011. december
Bizottság
Oktatási, Közművelődési,
Szociális és Egészségügyi

Ülések száma
11

Pénzügyi

Határozatok száma
63 (testületi anyag
véleményezése témában) 34
(biz.hatáskörben)
144

11

Összességében a Körjegyzőség működéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A testületi
ülések megtartása zavartalan volt.
Kérem, hogy a beszámolót a képviselőtestületek az alábbi határozattal fogadják el:
………/2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat

A Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal körjegyzőséget érintő tevékenységéről készült
tájékoztatóról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdése b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Körjegyzőség
2011. évi működéséről készült tájékoztatót elfogadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestületek tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. május 19.

Buzás Istvánné dr.
jegyző
3

1. sz. melléklet
Igazgatási csoport
INFORMÁCIÓK A JELENTŐSEBB ESEMÉNYEKRŐL
Időszak: 2011. január 1-től december 31- ig

I.

Anyakönyv, népesség nyilvántartás
Megnevezés

1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Születések száma:
Házasságkötések száma:
Névadó:
Halálesetek száma /helyi/:
Összesen:
Beköltözések száma:
Honnan:
Elköltözések száma:
Hová:
Helybeli lakcímváltozások:
Beköltözések száma (id.):
Elköltözések száma (id.):
Id. lakcím létesítése:
Id. lakcím megszüntetése:
Lakóhellyel nem rendelkezők:
Javító jelentő lapok:
Családi jogállás rendezés ügyek:
Hagyatéki ügyek:
Névviselési ügyek
Válási ügyek
Utólagos bejegyzések
Anyakönyvi kivonat

II.

Segélyek, támogatások:

5
6

FEGYVERNEK

A./ Bizottsági hatásköri ügyek
Megnevezés

ÖRMÉNYES

65
9
39
108

7
2
2

109

11

118
174
67
68
42
7
45
132
12
12
226
131

40
16
18
13
2
2
6
23
2
1
4
10

FEGYVERNEK ÖRMÉNYES

1
2
3

Átmeneti segély (felnőtt)
Szoc. kölcsön
Ápolási díj megáll.(méltányossági)
elutasítás
4 Rendkívüli gyermekvédelmi t.
5. Tartós átmeneti (tízórai)

4
6
2
-

4

24
11

B./ Jegyzői hatásköri ügyek
Megnevezés
1
Rendszeres szoc.segély
*
- megállapítás
+
- megszüntetés
BPJ
- felülvizsgálat
RÁT. Megállapítás
RÁT.megszüntetés
RÁT.továbbfolyósító
Egyéb/elut,elj.megsz.stb./
Egészségkárosodott r.sz.s.
- megállapítás
- megszüntetés
- felülvizsgálat
2
Időskorúak járadéka
- megállapítás
- megszüntetés
- felülvizsgálat
3
Ápolási díj/41.§(1),43/A.(1)
- megállapítás
- megszüntetés
- elutasítás
- felülvizsgálat
4
Eü. szolgáltatásra jogosultak
- bejelentése
- megszüntetése
- szünetelés
5

6

Közgyógyellátás
- megállapítás
- megszüntetés
- elutasítás
Súlyos mozgáskorlátozottak
támogatása
- közlekedési támogatás
- gj. szerzési támogatás
- gj. átalakítási
támogatás + vv.
- elutasító határozat

7

Hadigondozási ügyek

8

Rendszeres gyermekvédelmi
kedv: - megállapítás
- megszüntetés
-elutasítás

9
10
11

Kiegészítő gyv.tám.
Alapellátásban részesülő kk.
Isk.hiányz. 10 órás

Fegyvernek
(fő, db)

Örményes
(fő, db)

16
16
42
343
115
48

4
2
39
37
62

2
2

1
-

1
1

1
-

5
3
18

3
4
2

1450
678
-

64
50
-

207
71

23
1
2

105

29

4

-

-

3
-

882
879
17
2
gyejó nyt.
65

50
2
Gyejó nyt.
10

5

12
13

Isk. hiányz. 50 órás
Védelembe vett kk.
- védelembe vétel
- v..vétel megszüntetés
- v.vétel fv.

14
15

Ideiglenes elhelyezés
Eü.szolg.szoc.rászorultak
hatósági biz.
- hat. biz.kiadása
- visszavonása
- elutasítás

31

4

15

5

4
6
3

1
2
-

79
10

14
9
-

C./ Polgármesteri hatásköri ügyek
Megnevezés
1 Temetési segély
- megállapítás
- elutasítás
2 Köztemetés
3 Lakásfenntartási támogatás
- megállapítás
- elutasítás
- megszüntető
4 Bursa Hungarica Alapítvány
tám. – megállapítás
- elutasítás
5 Ifjúházas tám.

III.

Fegyvernek
(fő, db)

Örményes
(fő, db)

31
-

-

781
25
-

106
4
5

11
11
-

1
-

Egyéb ügyek

Megnevezés
1

2

Működési engedélyek
- kiadása
- megszüntetése
- módosítása
Szállásh. -eng.
-mód.
-megszünt.
Egyéb építési ügyek

Fegyvernek
(fő, db)

Örményes
(fő, db)

19
12
1

3
-

96

6

3

Tervezési feladatok bony.

6

-

4
5

Szakhatósági állásfoglalás
Jelzálogjog bejegyzés és
törlés
Pályázatok, adatszolg.
Települési
beruh.eng.elj.kapcs.ügyek
Haszn.vételi és
üzembehelyezési kérelmek
Kivitelezési munkák
megkezd.bejelentése

8
19

7
1

26

10
-

11

-

-

-

6
7
8

6

9 Rendezési Tervvel kapcs.
10 Egyéb /M4; Megyei RT.
Környezetv.program,stb.
11 Hatósági bizonyítványok
12 Igazolások
13 Környezettanulmányok
14 Egyszeri tájékoztatás
15 Panaszügyek
16 Statisztika (negyedéves, éves)
17 Felszól. kintlévőségre
18 Szoc. kölcsön (max. 200 e. Ft)
19 Kölcsöntart. kamattörlések
20 Iktatás:
- főszámon
- alszámon
- összesen

IV.

3

-

570
32
86
4
29
-

48
83
11
112
-

3497
6425
9922

1183
1271
2454

Szabálysértési ügyintézés

Megnevezés
1
2

8
10

Feljelentések száma:
Végrehajtásra kerülő szabs.
hat.száma:
I. fokú hat. elleni
fellebbezések száma:

Fegyvernek
(fő, db)
35
5

Örményes
(fő, db)
3
2

1

-

V. Pénzügyi információ Fegyvernek
Megnevezés
Lakásfenntartási tám.
Időskorúak járadéka
Kiegészítő gy. tám.
Eg.kár. rendsz.segély
Lakbértámogatás
BPJ, RÁT
Aktív korúak rendsz.sz.s.
Óvodáztatási támogatás
Ápolási díj
- alanyi
- méltányossági
- TB. Járuléka A
- TB. Járuléka M
- szakértői díj

Rendszeres
összesen:

Forrás e.Ft
42636
650
138
1438
100
122578
18055
260
11861

Felhasználás e.Ft
37637
873
150
1345
132
89848
70
16958

940 842
2847
226
64 80
201793 162992

Lakásép..kölcsönLakásvásárlási kölcsönLakásbővítési k.7

Fő

781
3
2
6
4
289
15057 45
6
34

Maradvány
e.Ft
4999
-223
-12
93
-32
32730
2998
190
-2250

4

324

4
1178

-16
38801

-

-

Lakáscélú.összesen
Kamatmentes egyéb sz.k

-

-

1675 1425
100 -

50
-

250
-

800 620
600 90

31
3

180
510

3175 2135

84

1040

Kölcsön összesen:
Közgyógyellátás
Rendkívüli GYEV.tám.
Eseti szoc. segély
- temetési
- átmeneti

Eseti összesen:
Eseti mindösszesen:
Tájékoztató adatok
Megnevezés

Forrás e.Ft

Felhasználás e.Ft

Fő

Bursa Hungarica
680
520
Mozgáskorlátozottak tám
987
929
Egyszeri gyermekv.tám.
10440
10218
TAKARNET
264
Szociális ellátásokból levonások – nyilatkozat alapján
LFT-ből
2468
fő:
11523434.- Ft:
ARS-ből
607
fő:
4981988.- Ft:
Egyéb ellátásból
2 fő:
110000.- Ft:

VI.

13
105
881
264

Maradvány
e.Ft
160
58
222
-

Pénzügyi információ Örményes

Megnevezés
Lakásfenntartási tám.
Időskorúak járadéka
Kiegészítő gy. tám.
FHT
Lakbértámogatás
Aktív korúak rendsz.sz.s.
Óvodáztatási támogatás
Ápolási díj
- alanyi
- méltányossági
- TB. Járuléka
- szakértői díj

Rendszeres
összesen:
Lakásép..kölcsönLakásvásárlási kölcsönLakásbővítési k.Lakáscélú.összesen
Kamatmentes egyéb sz.k

Forrás e.Ft

Felhasználás e.Ft

4660
37
10118
872
260

4397
74
6305
-

2564 2430
- 616 530

18867
-

Fő

77
1
20
790 3
-

Maradvány
e.Ft
263
-37
3813
82
-

8

134
86

14526

109

4341

-

-

-

Kölcsön összesen:

-

Közgyógyellátás
Rendkívüli GYEV.tám.
Eseti szoc. segély
- temetési

135 81
25 -

3
-

54
25

- -

-

-

8

- átmeneti

Eseti összesen:
Eseti mindösszesen:

250 93

17

157

410 174

20

236

Tájékoztató adatok
Megnevezés

Forrás e.Ft

Felhasználás e.Ft

Bursa Hungarica
20
Mozgáskorlátozottak tám
266
Egyszeri gyermekv.tám.
TAKARNET
Szociális ellátásokból levonások – nyilatkozat alapján
LFT-ből
fő:
ARS-ből
fő:
Egyéb ellátásból
fő:

9

20
266

Ft:
Ft:
Ft:

Fő

Maradvány
e.Ft

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. március 29.-i
ülésére Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Tisztelt Képviselő- testület!
A Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésén módosította a Fegyvernek Nagyközség
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben a pénzügyi csoportot és
pénzügyi csoportvezetőt a jogszabálynak megfelelően gazdasági szervezetnek és gazdasági
vezetőnek minősítette.
E jogszabályt 2012. március 31-ei hatállyal a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
visszamódosította, így nem kötelező gazdasági szervezetet létrehozni, ezért javaslom a
gazdasági szervezetre, gazdasági vezetőre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezni.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………./2012. (V.24.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal
178/2009.(IX.2.)sz. önk. határozattal elfogadott és a 103/2010.(VI.24.),
87/2011.(V.26.) sz., valamint az 50/2012. (III.29.) sz. önk határozattal módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK”, A.) „Szervezeti
tagozódása, vezetése”, a.) pontjában a „112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági
szervezet)” szöveg hatályát veszti és helyébe a „112 pénzügyi csoport” szöveg
lép, továbbá a „01 csoportvezető (egyben gazdasági vezető)” szöveg hatályát
veszti és helyébe a„01 csoportvezető” szöveg lép.
2.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA
VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK”,
B.)
„A
CSOPORTOK FELADATAI”, 3.) „A csoportok feladatai, „Pénzügyi csoport
(egyben gazdasági szervezet) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 9. §-ában foglaltakon túl:” cím
hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

1

„Pénzügyi csoport”
3.) A szabályzat II. fejezet „A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉRE,
TAGOZÓDÁSÁRA
VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK”,
C.)
„A
helyettesítések rendje” pontjában a „pénzügyi csoportvezetőt (egyben gazdasági
vezető) a 112 pénzügyi csoport (egyben gazdasági szervezet) 07. pénzügyi
szervező helyettesíti” szövegrész helyébe a „112 pénzügyi csoport 07. pénzügyi
szervező helyettesíti” szöveg lép.
4.) A szabályzat 1. sz. mellékletének b.) pontjában a „Pénzügyi csoport (egyben
gazdasági szervezet)” szöveg „Pénzügyi csoport” -ra, az „1. csoportvezető
(egyben gazdasági vezető)” „1. csoportvezető” -re módosul.
5.) A szabályzat 1. sz. mellékletének c.) pontjában az „1. körjegyzői feladatokat
ellátó jegyző” szöveg hatályát veszti és helyébe a „1. jegyző” szöveg lép.
6.) A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes
szerkezetben jóváhagyja és kiadja.

Erről értesül:
1.
Tatár László polgármester Fegyvernek
2.
Török Csaba polgármester Örményes
3.
Buzás Istvánné dr. jegyző
4.
Képviselőtestület tagjai
5.
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. május 16.

Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
____________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
szóló 12/2012.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről és önkormányzati
határozattal történő elfogadásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti
Főosztálya törvényességi felhívást intézett a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete felé. A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló
12/2012.(II.24.) sz. rendeletét megvizsgálta és megállapította, hogy jogszabálysértő.
Az indoklás szerint a Képviselőtestület rendeletben szabályozta Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, ami ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 23.§ (2) bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló
1991. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésével, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 182. § (3)
bekezdésével.
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A képviselőtestület a törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján,
annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.”
A Jat. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselőtestülete normatív
határozatban szabályozhatja a saját és az általa irányított szervek tevékenységét. A
közbeszerzési szabályzatot, mivel az csakis az önkormányzat saját szerveinek tevékenységére
vonatkozó szabályokat tartalmaz, a Jat. 23. § (2) bekezdése szerinti normatív határozatban
kell elfogadni.
A Kbt. 182. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselőtestületének,
„hogy rendeletben szabályozza a helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes
szabályait, a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles szervek
körét, a helyben központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet
részére fizetendő, kizárólag a végrehajtással felmerülő költségeket fedező díj mértékét”. A
Kbt. 23. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat jogosult az általa irányított szervek
vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni, a
központosításról rendeletet alkot.
Fentiek alapján javasoljuk a 12/2012.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezését és az
alábbi határozati javaslattal történő elfogadását:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2012.(…….) rendelet-tervezete
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
szóló 12/2012.(II.24.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdés jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 22. §. (1) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §. A 12/2012.(II.24.) sz. rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. §. Ez a rendelet 2012. június 01-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

……./2012.(V.31.) sz.

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a közbeszerzésről szóló
2011. évi CVIII. tv. 22. §. (1) bekezdése alapján a Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2012. május 21.
(: Tatár László :)
Polgármester

melléklet

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN
ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a törvény felhatalmazásán
alapuló jogszabályok, különösen, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet,
továbbá
 az 1990. évi LXV. törvény – a helyi önkormányzatokról,
 az 1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről.
E a jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési Hatóság hatályos
ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatóság elnökének hatályos tájékoztatói.

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Ajánlatkérő: a Kbt. 6. §-ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik
értékhatára eléri vagy meghaladja az uniós vagy nemzeti értékhatárokat.
Ajánlatkérőként, Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171.) jár el. A kedvezményezett megegyezik az ajánlatkérővel.
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be.
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,
kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy
alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;
Közbeszerzés: az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek visszterhes szerződéseik megkötése
érdekében lefolytatott meghatározott tárgyú és értékű beszerzései.
Kötelezettségvállaló: az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a Képviselő-testület
nevében eljáró polgármester
Megfelelő szakértelem: a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő

nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell
rendelkezniük.
Jelen közbeszerzési szabályzat alkalmazása során, a Kbt. 22. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő szakértelemnek minősül:
-

-

hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel, vagy
közbeszerzési referens végzettség, a közbeszerzési jogszabályok ismerete és
legalább három éves szakmai gyakorlat,
a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és
tapasztalatok,
pénzügyi felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és legalább három éves
pénzügyi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat,
jogi végzettség

Nyílt eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet.
Közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek
meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek
alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő
által igényelt rendeltetésnek.
Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb
anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a
kezességvállalást.
Döntéshozó: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata valamint Fegyvernek Nagyközség
Polgármestere
Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom-meghatározást úgy kell
érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. §-a meghatározza.

III. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPELVEI, HATÁLYA ÉS
A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI
Alapelvek
1.1. A verseny tisztasága: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a
gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és
nyilvánosságát. A versenysemlegesség garanciája többek között az összeférhetetlenség,
valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az Ajánlatkérő valamennyi belső és külső
munkatársának az eljárás teljes időtartama alatt úgy kell eljárnia, hogy senkit ne hozzon
előnyös vagy hátrányos helyzetbe. A Kbt. által meghatározott körben a közbeszerzést a
Közbeszerzési Értesítőben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos
Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé kell tenni.
1.2 Esélyegyenlőség: Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell
biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő az ajánlati/részvételi/ajánlattételi

felhívásban valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez
szükséges információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a
pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az
egyenlő elbánás elve alapján minden Ajánlattevőnek joga van hozzájutni az ajánlatkérő által
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.
1.3 Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek
eljárni.
1.4 Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét
szem előtt tartva kell eljárnia.
1.5 A nemzeti elbánás elve: Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a
közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai
Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti
elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Uniónak a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
1.6 A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban
lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.
1.7. Az Ajánlatkérőnek beszerzései megvalósítása során törekednie kell továbbá a mikro-, kisés középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az
állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítésére.
1.8 Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.
Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség
biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági,
műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat
figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő
ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést.
Hatály
2.1 Személyi hatály: az Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles
betartani a Kbt. és a közbeszerzési szabályzat előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá
tartozó szervezetekről – főszabály szerint – a Kbt. 6. §-a rendelkezik. Ennek b) pontja
kimondja, hogy Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. alanyi
(személyi) hatálya alá tartozik. Az alanyi hatályt a beszerzés becsértékének megfelelően
kell, esetenként vizsgálni és megállapítani.
2.2 Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed minden Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által lefolytatandó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvényben, valamint az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt
elérő vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint
szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió megrendeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra.
2.3 Ezen szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is,
amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az Ajánlatkérőként eljáró szervezet,

figyelemmel a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel a Kbt.-t kívánja
alkalmazni (önkéntes alkalmazás).

3. A közbeszerzések tárgyai
3.1 Árubeszerzés
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó
dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal
vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában
foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.
3.2 Építési beruházás
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:
a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése
együtt;
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése
3.3 Szolgáltatás megrendelése
Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő
részéről.

IV. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ELŐTT
VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK
1. Előkészítési szakasz
1.1 Ajánlatkérőnek a tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárásairól a költségvetési év
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.
A közbeszerzési terv nyilvános.
1.2 A közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell:
 a tervezett közbeszerzési eljárás megnevezését,
 a tervezett közbeszerzési eljárás tárgyát,
 a tervezett közbeszerzési eljárás fajtáját,
 a közbeszerzés becsült értékét,
 a szerződéskötés tervezett napját
1.3 A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt

közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a
módosítás indokát is.
1.4 Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
A közbeszerzési tervet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata honlapján kell
nyilvánosságra hozni.
1.5. A közbeszerzési terv elfogadására a Képviselőtestület, évközi módosítására a
Polgármester jogosult.
2. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések
2.1 Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely
részében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
2.2 A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre
áll. Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az Ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a közbeszerzési
eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági
szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 40 § (4) bekezdésben foglaltakra.
2.3 A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is
szükséges, hogy Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata rendelkezésére álljanak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek
(pld.: jogerős és végrehajtható építési engedély)
2.4 Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a
közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor
alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan
fennállnak.
2.5. A Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) által megjelölt
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások lefolytatására a Polgármester saját
hatáskörében jogosult, a Képviselőtestület utólagos tájékoztatásával. Ebben az esetben a
Döntéshozó a Polgármester.
Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is
indíthat:
a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot
vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot;
b) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező
feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest
lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti
eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna;
c) a közbeszerzés külképviselet számára történik.

V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

Ajánlatkérő az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy
indokolás [Kbt. 67-70. §] megadását követő – Kbt. 63. § (3)-(4) bekezdése szerinti
elbírálására a Kbt. 22. § (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező,
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni. A bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást
lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati
lapjai.
A bírálóbizottság tagjait a Polgármester nevezi ki, írásban, megbízólevéllel a
Képviselőtestület tájékoztatása mellett.
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények, illetve dokumentációk
elfogadása, kivéve a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a
Polgármester feladata.
A közbeszerzési eljárások eljárást lezáró döntéseit a Képviselő Testület hozza meg, kivéve
a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a Polgármester feladata,
mely döntéséről a Képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatnia szükséges.
A Képviselő Testület tagjai nem lehetnek egyben a bírálóbizottság tagjai.
Nem lehet a bírálóbizottság tagja az a természetes személy sem, akivel szemben a Kbt. 24.
§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll.
A Képviselő Testület vagy a Polgármester a döntéshozatal során köteles figyelembe venni
a bírálóbizottság javaslatát, attól eltérni csak akkor lehet, ha a bírálóbizottság az eljárás
lezárására vonatkozó javaslatát a hatályos jogszabályi előírások megsértésével terjesztette
elő.
A projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabály elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és
ennek dokumentálásáért a támogató felé a projektgazda felelős. Ha a projektgazda és a
projekt végrehajtásában részt vevő, a támogatási szerződésben megnevezett - elszámolható
költség alapjául szolgáló számla benyújtására jogosult - ajánlatkérő szervezet személye
elválik egymástól, úgy a támogató hatóság illetve a közreműködő szervezet ebben az
esetben is jogosult az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása teljes folyamatában ellenőrzést
végezni, melyet az ajánlatkérő köteles tűrni.
A projektgazda a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően, kiemelt és
kétfordulós projektek esetében a részletes projektjavaslat benyújtását követően jelen
fejezet rendelkezései szerint köteles eljárni. Ha a projektgazda kötelezettségeit nem, vagy
nem megfelelően teljesíti, a szabályok megsértéséért a felelőssége szabálytalansági eljárás
keretében kerül megállapításra, illetve kiemelt projektek és kétfordulós pályázat esetében a
támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban
meghatározott körben biztosítani kell.
Az uniós értékhatárokat el nem érő értékű, továbbá építési beruházás esetén a
háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 39. §-át kell alkalmazni.

Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési
beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó
értékű közbeszerzési eljárás esetében 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 40-45. §-át kell
alkalmazni.
A támogatói döntés meghozatala előtt ajánlatkérő a Kbt. 40. §-a alapján, feltételes
közbeszerzési eljárást indíthat.
Az eljárások előkészítése és megvalósítása során
a) a közbeszerzési eljárás időbeli ütemezését úgy kell megtervezni, hogy az
előzőekben meghatározott határidőkkel összhangban álljon;
b) a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton is
megküldheti;
c) a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumok megküldésével egyidejűleg
tájékoztatja a közreműködő szervezetet a beszerzés becsült értékéről, és feltünteti a
projekt azonosítószámát;
d) a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás során a bontás, a bíráló bizottság ülései,
valamint az eredményhirdetés időpontjáról legalább két munkanappal előbb,
rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
esetén haladéktalanul tájékoztatja a közreműködő szervezetet
e) a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött szerződés
módosításáról - a módosítás tervezett időpontja előtt legalább 30 munkanappal tájékoztatja a közreműködő szervezetet, és bemutatja a módosítás jogszerűségét
megalapozó körülményeket.
A bírálóbizottság feladata
 a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárás kiválasztása (kivéve
hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonásakor, abban az esetben a Tanácsadó felel
az eljárási típus és fajta megválasztásáért)
 a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek az ajánlatkérő nevében eljáró
személlyel történő legyeztetése, ellenőrzése és véglegesítése,
 az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentáció, ismertető
elkészítése, ellenőrzése és véglegesítése,
 szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása,
 részvétel az ajánlatok bontásánál, értékelésében, a rendelkezésre bocsátott bírálati
lapok kitöltése,
 indokolás, írásbeli szakvélemény készítése a bírálatról,
 a döntés-előkészítési jegyzőkönyvben döntési javaslat készítése és annak a
döntéshozó elé terjesztése.
 valamennyi eljárási cselekmény szervezése, iratainak összeállítása, dokumentálása
A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.
A bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A bírálóbizottság üléseiről
és döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a
Kbt. 24. §-ában meghatározott kizáró okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak – minden
esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni.

Az ajánlatok formai és tartalmi kellékeinek vizsgálata során a bírálóbizottság dönt az
ajánlatok formai érvényességéről. A Kbt. 67.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét
biztosítania kell.
A bírálóbizottság az Ajánlatkérő nevében köteles írásbeli felvilágosítást kérni az
Ajánlattevőtől – a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett –, ha nem egyértelmű
kijelentéseket, nyilatkozatokat, igazolásokat tartalmaz az ajánlata.
Az Ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság köteles írásban indokolást kérni, ha az ajánlat
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz. E tekintetben a bírálóbizottság
valamennyi értékelési szempont esetében – az összes körülmény mérlegelésével, a Kbt. 70.
§-ban foglaltakra is tekintettel – dönt.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki
az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban,
haladéktalanul tájékoztatni kell.
Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatok értékelését bírálóbizottság végzi a Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően.
A bírálóbizottság elnöke szükség esetén külső szakértőket is bevonhat az értékelésbe.
Az értékelés első fázisában az ajánlatokat formai szempontból kell megvizsgálni, majd az
érvényes ajánlatokat érdemben is értékelni kell. Értékelési szempont a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet.
A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozót.
Az írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó
adatokat, (az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása esetén valamennyi
értékelési szempont vonatkozásában), az ajánlati felhívásban meghatározott pontozási
rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az egyes pontszámokra vonatkozó
részletes szakmai indokokat. Az írásbeli szakvélemény készítésével párhuzamosan a
bírálóbizottság ún. döntés-előkészítési jegyzőkönyvben tesz javaslatot a nyertes
Ajánlattevőre vagy amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásban
rögzítette a második legkedvezőbb ajánlatot tevőre.

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE
Az eljárás megindítása
A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a
Közbeszerzési Értesítőben, illetve uniós értékhatár felett az Európai Unió hivatalos
lapjában történő közzétételt kell érteni.
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevőket egyidejűleg, közvetlen
úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre.

A hirdetmény közzététele
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet:




ajánlati felhívás,
részvételi felhívás,
ajánlattételi felhívás.

A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja
vagy indokolt. Ezen kívül a megfelelő szakértelemmel rendelkezők rendelkezésre álljanak,
befizessék a közzétételi díjat, erről legyen banki igazolás, és rögzített legyen a belső
felelősségi rend.
A hirdetmény módosítása, visszavonása
Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban [Kbt. 49. §] meghatározott
feltételeket.
Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről
vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű - a dokumentáció
módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről a
határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat
a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így
különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a határidő lejárta előtt hirdetmény feladása
helyett egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplőket, és az ajánlattételi határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy a módosításról
szóló közvetlen tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az
ajánlattételhez.
A meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás első szakaszában a
részvételi felhívást és - amennyiben ajánlatkérő a dokumentációt már a részvételi
szakaszban rendelkezésre bocsátotta - a dokumentációt, valamint a versenypárbeszédben a
részvételi felhívást és az ismertetőt az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig a Kbt. 42. §
(1)-(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával módosíthatja azzal, hogy
ajánlattételi határidő helyett részvételi határidőt, dokumentáció alatt pedig ismertetőt is
érteni kell.
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint a
versenypárbeszéd ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közvetlen és egyidejű tájékoztatásával
módosíthatja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt (ismertetőt).
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő
lejártáig visszavonhatja.
Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, a határidő lejárta előtt a
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági
szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló

eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket.
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével (külön jogszabály szerinti közvetlen
részvételi felhívással) induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi szakaszában, valamint a
versenypárbeszéd párbeszéd és ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig és csak akkor vonhatja vissza, ha az ajánlattételi
felhívás megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy a
szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
A dokumentáció részei
Az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében - dokumentációt,
versenypárbeszéd esetén ismertetőt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban pedig dokumentációt készíthet.
A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza:
 szerződéstervezet; kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol az
ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses
feltételeket meghatározni.
 az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról
szóló tájékoztatás;
 az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke;
 ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták;

Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást.
Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel,
továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés
tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére
bocsátani.

A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült
költséget alapul véve kell megállapítani. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a
dokumentációért ellenérték nem kérhető.
Az ajánlatok átvétele
Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy
részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő után érkezett
ajánlat érvénytelen. Ezeket a körülményeket a bontási eljárás során ismertetni kell.
Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő
biztonságos, zárt tárolásáról.
Az ajánlat módosítása
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok kizárólag a Kbt. 67. §-ban
meghatározott előírásoknak megfelelően módosíthatók.

Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát nem módosíthatja. Az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a határidőben beérkezett ajánlatokat az
ajánlatkérő felbontja.
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét,
címét (székhelyét, lakóhelyét).
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi
jelentkezés felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Amennyiben a bontás során már biztonsággal megállapítható az érvénytelen ajánlatot tevő
személye, azt az eljárás ezen szakaszában meg kell nevezni.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a
felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a
bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre
jelentkezőnek.

A bontásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza:
 az ajánlatkérő nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését, a bontás helyét és
idejét,
 az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének
időpontját,
 a bontáson résztvevők nevét és minőségét,
 a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve
benyújtott ajánlat),
 az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő adatokat ajánlattevőnkénti
bontásban. (ajánlattevő/jelentkező neve, címe, elbírálásra kerülő adatok)
A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező
részére a felbontástól számított 5 napon belül köteles megküldeni.

VII. DÖNTÉSHOZATAL
A Képviselő Testület feladata a közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntések
meghozatala, kivéve a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásokat, ahol ez a
Polgármester feladata, amelyről tájékoztatja a Képviselőtestületet.

A Képviselő Testület, valamint a Polgármester (Kbt. 122.§ (7) bek.) dönt:





A benyújtott ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről
A nyertes ajánlattevőről
A második legkedvezőbb ajánlattevőről
A közbeszerzési eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről

Amennyiben a döntésre jogosult az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban
köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan,
legalább 5 évig köteles megőrizni.
Eredményhirdetés
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás
eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi
jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról,
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb,
de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi
jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi
jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának
befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi
szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót
külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni.

Szerződéskötés
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának
megfelelően.
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek
tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

A szerződést az Ajánlatkérő képviseletében eljárva, a Polgármester írja alá.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt köteles megkötni,
amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az
írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban.
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést – illetve a jogorvoslati eljárással érintett
részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4)
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az
ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy
ajánlatát fenntartja.

A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés
a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;
b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a
versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt
érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen
a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a
Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;
c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján
indították;
d) a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a
verseny újranyitásával valósul meg [Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pont].
Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül
a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról
szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan
ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés
megkötésére vagy teljesítésére nem képes.
Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
Az iratok megőrzése
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a
közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével
kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a
közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági

felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell
megőrizni.

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága
Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik
honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság
honlapján közzétenni:
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában
da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [Kbt. 137. § (9) bekezdés],
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [Kbt.
144. § (4) bekezdés];
e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési
eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés
szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,
továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás
értékét;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.
Fenti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra
hivatkozással nem tagadható meg.
Az (a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.
A c)-d) és f)-g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a
Kbt.34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.
A b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig
folyamatosan elérhetőnek kell lennie.
Az f) pontja szerinti tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított
tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre
kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett
adatokat aktualizálni.

Egyéb rendelkezések
Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a
Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak.

Záró rendelkezések

Jelen szabályzat rendelkezéseit 2012. február 24-től kell alkalmazni. A szabályzatban
foglaltakat az ezt követően megindított közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan kell
alkalmazni.

Fegyvernek, 2012.február 17.

1. melléklet

A szabályozás célja
A szabályozás célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának biztosítása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési
eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a
jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében a Kbt. 22 § (1) bekezdése alapján az
Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve közbeszerzési eljárásba bevont személyek, illetve
szervezetek felelősségi rendjének megállapítása, összhangban a beszerzési szabályzatban
foglaltakkal.

A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik azért, hogy:






a közbeszerzések során Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el,
a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet
biztosításával kerüljön sor,
közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor,
az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazzon az
Ajánlatkérő.
megfelelő szakértelem és a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok
figyelembevételével a bírálóbizottság létrehozása

Bírálóbizottság Elnökének feladata és felelőssége:





a bírálóbizottság munkájának megszervezése, irányítása,
a bírálóbizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség
esetén a bizottsági tag visszahívásának és új tag megbízásának kezdeményezése,
a bírálóbizottsági határozatok, jegyzőkönyvek megfogalmazásakor törvényességi és
szakmai követelmények érvényesítése,
az eljárást lezáró döntés előkészítése illetve írásbeli szakvélemény előkészítése.

Bírálóbizottsági tagok feladatai és felelőssége


a bírálóbizottsági ülésen való részvétel,







az Ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és műszaki
alkalmasságára vonatkozó szempontrendszer kidolgozásával, továbbá az elbírálási
szempontok meghatározásával a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény
összeállítása,
a közzétett értékeolési szempontok alapján a benyújtott ajánlatok értékelése és a
szavazásra feltett kérdésekben – álláspontjukat indokolva – szavazás illetve
nyilatkozat megtétele,
a bírálóbizottság Elnöke által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő kérdésekre a legjobb tudásuk szerinti válaszadás,
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása.

Ajánlatkérő nevében eljáró személy, szervezet
Felelős az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásáért, a
jegyzőkönyvek elkészítéséért, elküldéséért, valamint az eljárás során a szükséges
hirdetmények közzétételéért, elküldéséért.
Közbeszerzési szakértő (külső személy vagy szervezet)
Felelős a vele megkötött szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért. Ezen kívül
felelős a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek és dokumentációjának szabályszerű
elkészítéséért és az egész eljárás folyamán minden eljárási cselekményért.
Egyéb
Az eljárás megindítására jogosult és a kötelezettségvállaló személy hatáskörébe tartozik a
közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a
szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a
szükséges intézkedések megtétele.
A jogvitákban az Ajánlatkérőt a bírálóbizottság elnöke, vagy az Ajánlatkérő által
meghatalmazott személy, amennyiben az eljárásba bevonásra került, akkor a hivatalos
közbeszerzési tanácsadó képviseli, de a jogkövetkezmény viselése (személyi felelősség
megállapítása mellett is) az Ajánlatkérőt terheli, kivéve a szerződéses jogviszony .
A beszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak
felróhatóságon alapulhat.
Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend
alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését
az ajánlatkérő átvállalja. Amennyiben a felróható magatartás egyben kártérítési vagy
fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától, nem lehet eltekinteni.
A közbeszerzési eljárás során közreműködő szakértő, illetve a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására felkért bonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

2. melléklet
Bontási jegyzőkönyv
amely készült ………………………-án …………… órai kezdettel, a Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő, ………………………. szám alatti
hivatalos helyiségében „……………………” tárgyában – a TED-en …………….. számon
……………………..napon, illetőleg Közbeszerzési Értesítőben, ……………….. számon,
…………….. napon megjelent hirdetménnyel – megindított ……………….. közbeszerzési
eljárásban, a benyújtott ajánlatok bontásakor.
Jelen vannak: Ajánlatkérő képviseletében:
Az Ajánlattevő nevében:
Az Ajánlatkérő köszönti a megjelenteket és felkéri az Ajánlattevők képviselőit, hogy a
képviseleti joguk igazolását követően a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek. Ezt követően
az Ajánlatkérő bemutatja az Ajánlatkérő nevében az ajánlatok bontásakor eljáró
személyeket.
A fenti tájékoztatást követően az Ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt,
sértetlen borítékokat felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat:
I.
Az Ajánlattevő neve:
Az Ajánlattevő székhelye:
Bírálati szempont(ok):
II.
Az Ajánlattevő neve:
Az Ajánlattevő székhelye:
Bírálati szempont (ok):
Az összességében legelőnyösebb ajánlat esetén az értékelésii szempontokra érkezett
ajánlatok felsorolása:
Az Ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az ajánlatok bontásáról
készített jegyzőkönyvet legkésőbb 5 napon belül megküldi valamennyi Ajánlattevőnek.

K. m. f.

…………………………………………….
az Ajánlatkérő képviselője

3. melléklet
Bíráló bizottság
írásbeli szakvéleménye
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő
………………….-én megjelent ………… számában, ………….. nyilvántartási szám alatt
felhívást tett közzé. A beszerzés tárgya az ……………………..:
Az ajánlatok bontására ……………………-én ……………….. órakor került sor. Ajánlatot
az alábbi Ajánlattevők nyújtottak be.
………………………………….. (székhely: ………….);
………………………………….. ( székhely: …………);
A bírálóbizottság a beérkezett ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott elbírálási
szempont és részszempont alapján megvizsgálta és összevetette.
Az ajánlatok szakmai értékelése az alábbi részszempontok és súlyszámok alkalmazásával
történt.
Részszempont

Súlyszám

A bírálóbizottság szakvéleményét ajánlatonként és részszempontonként alakította ki. A
bírálóbizottság az ajánlatok értékelésénél kitért az egyes ajánlatok tartalmának
ismertetésére is.
……………………………… (Ajánlattevő)
Az elbírálás
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és a
súlyszám szorzata

A
szorzatok
összege
A bírálóbizottság tagjainak indokolását a mellékletként csatolt bírálati lap tartalmazza.
Az Ajánlattevőként és részszempontként kidolgozott, a fentiekben megjelölt indokok
alapján a bírálóbizottság álláspontja az, hogy az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb
ajánlatot a ………………………….. adta. Erre tekintettel azt javasolja a döntéshozónak,
hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyertesének a ……………………-t hirdesse ki.
A bírálóbizottság véleménye szerint a második legkedvezőbb ajánlatot az ……………..
adta, erre tekintettel javasolja a Döntéshozónak, hogy a második helyen végzett
Ajánlattevőnek az ……………………..-t hirdesse ki.
A bírálóbizottság tagjai

4. melléklet
Döntés-előkészítési jegyzőkönyv
Amely készült ……………… -án ……………… órai kezdettel Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata, mint Ajánlatkérő hivatalos helyiségében e szervezet, mint Ajánlatkérő
által a „ ……………..” tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban.
Jelen vannak: ……………………………….. a bírálóbizottság tagjai
A bírálóbizottság elnöke megnyitja a bíráló bizottság ülését.
Ismerteti, hogy az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő ……………………….-én
megjelent számában, …………… nyilvántartási szám alatt hirdetmény közzétételével
megvalósuló nyílt közbeszerzési eljárás megindítására részvételi felhívást tett közzé „
……. „ beszerzés tárgyában.
Az ajánlatok bontására …………………….. –án ………………. órakor került sor.
Ajánlatot az alábbi Ajánlattevők nyújtottak be.
…………………….(székhely: ………………….);
A bírálóbizottság az ajánlati felhívásban megadott részszempontok szerint az ajánlatokat
megvizsgálta, majd pedig összehasonlította. Az ajánlatok vizsgálatát követően a
bírálóbizottság kialakította álláspontját.
A bírálóbizottság az ajánlatokkal kapcsolatos szakmai véleményét, az Ajánlattevőnként és
részszempontonként kidolgozott szakmai értékelését, valamint javaslatait és annak indokait
a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező írásbeli szakvéleménye tartalmazza. A
bírálóbizottság a szakvéleményében kifejtett indokok alapján az alábbi javaslatokat
terjeszti Döntéshozó elé.
Az Ajánlattevők kizárásával, valamint az ajánlatok érvénytelenségével kapcsolatos
döntések
A Kbt. ……………… bekezdésének ……….. pontja alapján az ………………. kizárja,
tekintettel arra, hogy ajánlatát ……………………… .
Megállapítja, hogy ………………….. ajánlata – a Kbt. bekezdésének ……… pontjában
foglalt rendelkezés szerint – érvénytelen, tekintettel arra, hogy …………….. .
Az érdemi döntéssel kapcsolatos javaslat
A bírálóbizottság javasolja a Döntéshozónak, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a
bírálóbizottság írásbeli szakvéleményében foglalt indokok alapján a ……………….-t
hirdesse ki nyertes Ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során –
figyelemmel a részszempontonként megállapított pont- és súlyszámokra – a legmagasabb
értékelési pontszámot kapta.
Javasolja továbbá, hogy a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőként az
…………. –t hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során a második
legmagasabb értékelési pontszámot kapta.
A jegyzőkönyv lezárva:…………. órakor
A bírálóbizottság elnöke
A bírálóbizottság tagjai.

5. melléklet
Döntési jegyzőkönyv
Amely készült ……………..-án …………… órai kezdettel az ……….. hivatalos
helyiségében Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata mint ajánlatkérő által az
……………….. beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban.
Jelen vannak: …………………….. Előterjesztő
……………………… Döntéshozó
Előterjesztő ismertetést ad az eljárás megindításáról…………………. .
Az ajánlatok bontására ………. –én ……….. órakor került sor. Ajánlatot az alábbi
Ajánlattevők nyújtottak be.
………………. ( székhely)
………………. ( székhely)
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvény …………. §-ának
…………. bekezdésében foglaltak szerint bírálóbizottságot hozott létre, amely
szakvélemény készítésével segíti a Döntéshozó döntését.
A bírálóbizottság az ajánlati felhívásban megadott részszempontok szerint az ajánlatokat
megvizsgálta, majd pedig összehasonlította. Az ajánlatok vizsgálatát követően a
bírálóbizottság kialakította álláspontját.
A bírálóbizottság az ajánlatokkal kapcsolatos szakmai véleményét, az Ajánlattevőként és
részszempontonként kidolgozott szakmai értékelését, valamint javaslatait és annak indokait
a döntés előkészítési jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező írásbeli szakvélemény
tartalmazza.
A Döntéshozó a bírálóbizottság az írásbeli szakvéleményében foglalt javaslatait azok
indokaival együtt elfogadva meghozza az alábbi döntéseit.
Ajánlatkérő a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye alapján - figyelemmel a
részszempontonként megállapított pont- és súlyszámokra – a legmagasabb értékelési
pontszámot……………..(székhely) kapta.
A második legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő a ………………………… (székhely)
tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során – figyelemmel a részszempontonként
megállapított pont – és súlyszámokra – a második legmagasabb értékelési pontszámot
kapta.
Döntéshozó felkéri az Előterjesztőt, hogy a fenti döntéseket a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelően hirdesse ki az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési
időpontban, azaz……………………….-án………órakor.

döntéshozó

előterjesztő

6. melléklet
Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat
Alulírott
Név:
mint a bírálóbizottság tagja
mint külső megbízott közreműködő (pld.: bonyolító, szakértő….stb.)
a(z) …………………………………………………………………………tárgyú
közbeszerzési eljárásban,
a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 24. §. (4) bekezdésében foglaltak
alapján
k i j e l e n t e m,
hogy velem szemben a Kbt. 24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, mint kizáró
körülmény
n e m á l l f e n n.
Egyben kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásban tudomásomra
jutott, a Ptk. 81. §. (3) bekezdésében meghatározott, közérdekű, illetve nyilvános adatnak
nem minősülő adatot, üzleti titokként kezelem, az eljárással kapcsolatban tudomásomra
jutott hivatali titkot megőrzöm, azt sem az eljárás befejezése előtt, sem pedig azt követően
jogosulatlan személy tudomására
n e m h o z o m.
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem
megszegésének jogkövetkezményeiről felvilágosítottak, azokkal tisztában vagyok.
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját
kezűleg írom alá.

Dátum: ………………

……………………………..
aláírás

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 31-i ülésére a Művelődési Ház
és Könyvtár 2012 évi költségvetésében szereplő önkormányzat által önként vállalt feladatról.
Tisztelt Képviselőtestület !
A Művelődési Ház és Könyvtár 2012 évi költségvetésében az önként vállalt feladatok között
szerepel a Gyermekszínjátszó Találkozó, a Majális és Diák Gulyás Fesztivál megrendezése.
Ezek különböző okok miatt elmaradtak. A Gyermekszínjátszó Találkozót ebben az évben
Kisújszálláson rendezték, csak oda utazó csoportok úti költségét használtuk fel belőle.
A megmaradó összegek:
Gyermekszínjátszó Találkozó
76.000,- Ft
Majális
100.000,- Ft
Diák Gulyás Fesztivál
300.000,- Ft
Mivel a „Virágzó Tisza Napja”megrendezésére is szűkös anyagi keretünk van, a megmaradó
összegeket itt szeretnénk felhasználni.
Javaslom, hogy a fenti rendezvényekre jóváhagyott összegeket az intézmény a Virágzó Tisza
Napja rendezvényre használhassa fel.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
……./2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

A Művelődési Ház és Könyvtár 2012 évi költségvetésében szereplő önkormányzat által
önként vállalt feladatról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a Gyermekszínjátszó
Találkozó, a Majális és a Diák Gulyás Fesztivál megrendezésére jóváhagyott 476.000,Ft-ot az intézmény a Virágzó Tisza Napja rendezvényre használhassa fel.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Intézmény igazgató

Fegyvernek, 2012. március 21.

/: Tatár László :/
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
________________________________________________________________________________

Előterjesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-i ülésére a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete és a Települési Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a költségvetés, zárszámadás elkészítésére, a pénzügyi, gazdasági feladatok
ellátására, munkamegosztási és felelősségvállalási rendre a 2010. október 3-i választások után
megállapodást kötöttek, melyet a 6/2010. (XI.9.) sz. FRNÖK, valamint a 181/2010. (XI.25.)
sz. FÖK határozatukkal jóváhagytak. Az Együttműködési Megállapodást Fegyvernek
Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) sz. rendeletének 7. sz. melléklete tartalmazza.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 26.-27. §-ai, és a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-a alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete (a
továbbiakban: FÖK) és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
FRNÖK) között a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról, valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról megállapodást köt.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159. § (3) bekezdése szerint 2012.
június 1-ig az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő megállapodásokat újra meg kell kötni
azzal, hogy az érintett helyi önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi
önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezése során az új megállapodás szerint köteles
eljárni, továbbá a helyi önkormányzat 2013. január 1-jétől e törvény szerint köteles biztosítani
a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit.
Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a képviselőtestületek közötti
Együttműködési Megállapodást, melyben dőlt betűvel jelöltük a módosításokat, álló betűvel a
jelenleg hatályos szöveget.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el:

………../2012. (…….) sz. önk.

határozati javaslat:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 26.-27. §-ai, valamint a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Tv. 80. §-a alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról,
valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról e határozat melléklete szerinti
megállapodást köt 2013. január 1-ei hatállyal.
2) Ezzel egyidejűleg a 2002. november 29-től érvénybe lévő Együttműködési
Megállapodás hatályát veszti.

Erről értesül:
1) Tatár László polgármester Fegyvernek
2) Buzás Istvánné dr. jegyző
3) FRNÖK
4) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2012. május 22.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Önkormányzat
Képviselőtestülete

Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,
valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzata
között
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 26.-27. §-ai és a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. tv. 80. §-a alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete (a
továbbiakban: FÖK) és a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
FRNÖK) között a helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításáról, valamint a működéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az alábbi
megállapodást kötik:
A megállapodás alapjául szolgáló jogszabályok:
-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. (a továbbiakban: Áht.)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.)
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv (a továbbiakban: Njtv.)
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368//2011. (XII.31.)
Korm. r. (a továbbiakban: Korm. r.)

A megállapodó felek a fenti jogszabályok alapján abból a meggyőződésből kötik a
megállapodást, hogy ezzel segítsék a helyi nemzetiség etnikai hovatartozásának erősítését,
kultúrájuk megőrzését.

I. CÍM: Általános szabályok:
A fenti célok megvalósítása érdekében
A Polgármesteri Hivatal köteles biztosítani:
1) A FRNÖK önkormányzati feladat ellátásához a községháza tanácskozótermét
ingyenesen rendelkezésre bocsátja.
2) Egyéb rendezvény a Művelődési Házban tartható előzetes egyeztetés után.
3) A Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyvvezetőt biztosít a testületi üléseken a FRNÖK
számára.
4) A jegyző – távollétében a jegyző megbízottjaként a jegyzőkönyvvezető - a helyi
önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
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II. CÍM: Részletes szabályok:
A FRNÖK bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
I. FEJEZET: A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje
1.) Költségvetési koncepció:
a.) A jegyző áttekinti a FRNÖK elnökkel a FRNÖK -ot érintő következő évi forrásokat
és feladatokat és kialakítják a következő évi koncepciót.
Hi: minden év november 30., választás évében : december 15.
b.) A FRNÖK dönt a koncepcióról.
Hi: minden év december 15., választás évében: kihirdetést követő 45. napig nyújtja be.
Elkészítésében és adatszolgáltatásban közreműködik: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
csoportvezető.
2.) A költségvetés elkészítése és elfogadása:
a.) A koncepciónak és jogszabályoknak megfelelően a költségvetési határozat tervezett
indoklási lappal tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. Ehhez mellékelni kell a
pénzellátás ütemezését.
b.) A költségvetési határozat tervezetet a FRNÖK elnöke koncepción alapuló döntésének
megfelelően a jegyző készíti el tárgyév december 10-ig.
Elkészítésében és adatszolgáltatásban közreműködik: Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
csoportvezető.
3. Számlanyitás, törzskönyvi nyilvántartás, adószám igénylés:
A FRNÖK önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és
adószám igénylésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoport, ügyintéző II. könyvelő közreműködésével végzi a jogszabályokban
meghatározott határidők betartásával.
4.) Egyéb szabályok:
a) A FÖK a FRNÖK költségvetési határozata törvényességéért, bevételi, kiadási
előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, egymás kötelezettségvállalásaiért,
tartozásaiért nem tartoznak felelősséggel.
b) A Polgármesteri Hivatal elkülönítetten vezeti a FRNÖK számviteli, vagyoni
nyilvántartását és készíti el a számszaki beszámolót.
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c) A FRNÖK pénzforgalmának végrehajtása a FRNÖK bankszámláján a Polgármesteri
Hivatal házipénztárából történik, utólagos visszavezetéssel.
d) A FÖK a FRNÖK költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési
jogosultsággal. (Áht. 26. §. (1) bek.)
II. FEJEZET: A költségvetési gazdálkodás rendje
1.) Operatív gazdálkodás:
a) A FRNÖK tevékenységéért, tartozásaiért, költségvetésük be nem tartásáért a FÖK
semmilyen felelősséget nem vállal.
b) A FRNÖK bevételi forrásaiból. az állami támogatást (általános működési támogatás)
az állami támogatás önkormányzat számlájára érkezésétől a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint biztosítja.
c) A FÖK saját forrásból FRNÖK -ot érintő bevétel terhére átmenetileg sem előlegez.
d) A költségvetés alakulásáról a jegyző negyedévente tájékoztatja a FRNÖK elnökét
könyvelési értesítővel – az első negyedév kivételével - a tárgynegyedévet követő hó
15-ig.
e) A költségvetés végrehajtásáért a FRNÖK elnök felel.
f) A Polgármesteri Hivatal csak szabályosan kiállított számla alapján, a FRNÖK
határozat alapján személyi jellegű kifizetések, a költségvetésben szereplő feladatokra
és összegig teljesít kifizetést a forrás erejéig.
g) Házipénztári kifizetéseknél a Polgármesteri Hivatal Házipénztári Szabályzata az
irányadó.
h) A FRNÖK gazdálkodására a Polgármesteri Hivatal szabályzatait kell alkalmazni,
melyet a FRNÖK köteles betartani.
i) A FRNÖK határozatban kérhet támogatást közfeladat ellátására a FÖK-től.
2.) Előirányzat módosítás:
a) A költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatok tervezett összegét meghaladó
bevételek és kiadások előirányzat módosítására augusztus 31-ig és november 30-ig,
évi 2 alkalommal kerül sor.
b) Az előirányzat módosításáról a jegyző kezdeményezésére, a FRNÖK elnök javaslatára
a FRNÖK dönt határozattal.

3.) Beszámoló, szárszámadás:
a) A könyvviteli adatok alapján a Polgármesteri Hivatal elkészíti a költségvetésnek
megfelelő tartalommal a számszaki beszámolót.
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b) A szöveges értékelés elkészítéséhez a tételes könyvelési anyagot és számszaki
beszámolót átadja a FRNÖK elnöknek évente július 31-ig és tárgyévet követő év
február 15-ig.
4.) Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés, szakmai teljesítés
igazolására vonatkozó szabályozás
a) Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a TCKÖK elnöke, vagy írásbeli
meghatalmazása által helyettese jogosult. Kötelezettségvállalás, utalványozás csak
írásban történhet.
Kötelezettségvállalásra, utalványozásra Mága Anna FRNÖK elnöke, távollétében
Budai Tiborné FRNÖK elnökhelyettes jogosult
b) Szakmai célszerűség indokoltságát a számlán aláírással igazolja a FRNÖK elnöke
által kijelölt kisebbségi képviselő.
Szakmai célszerűség indokoltságát Budai Klára FRNÖK tagja igazolja.
c) Ellenjegyzést, érvényesítést a Polgármesteri Hivatal, pénzügyi csoport, ügyintéző III.,
főkönyvi könyvelő II végzi a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ügyrendje
alapján.
d) A FRNÖK kötelezettségvállalásának, utalványozásának ellenjegyzése esetén a Polgári
Törvénykönyv szerinti összeférhetetlenség kiszűrése a FRNÖK feladata.
5.) Intézményi belső ellenőrzés:
A munkafolyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a FRNÖK elnöke végzi,
míg a célellenőrzést a Polgármesteri Hivatal látja el belső ellenőr útján.

III. FEJEZET:

a) A FRNÖK működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési,
feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.
A Polgármesteri Hivatal dolgozója az elnök (helyettes) által átadott határozati
javaslatokat és testületi ülési meghívót változatlan tartalommal legépeli, és 4
példányban sokszorosítva átadja az elnöknek az átvételtől számított 3 napon belül.
A jegyzőkönyvvezető az ülésekről készült jegyzőkönyvet változatlan tartalommal
legépeli 5 példányban.
A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt
jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. Az elnök (a Polgármesteri Hivatal közreműködésével)
a jegyzőkönyv 3 példányát (1 példányát elektronikusan is) az ülést követő 15 napon
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belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat
jegyzőjének. 1 példányt a Polgármesteri Hivatalban őriz.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a Polgármesteri Hivatal által biztosított
jegyzőkönyvvezető végzi.
A FRNÖK kérésére, az elnök (helyettes) által átadott hivatalos leveleket a
Polgármesteri Hivatal dolgozója (kijelölt jegyzőkönyvvezető) legépeli, postázza, ezeket
elkülönítetten nyilvántartja és teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
A leadott kézirat anyagát a Polgármesteri Hivatal őrzi.
A testületi és tisztségviselői döntésekről készült kivonatokat a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartja, igény szerint fénymásolatot készít.
b) A FRNÖK bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik az együttműködési megállapodás pontjaiban
rögzítettek alapján.
c) A FRNÖK működésével kapcsolatos költségek – a FRNÖK telefonköltségének
kivételével – a Polgármesteri Hivatalt terhelik.
Ez a megállapodás 2013. január -től lép érvénybe.

Fegyvernek, 2012. május ……

Tatár László
képviselőtestület polgármestere

Mága Anna
FRNÖK elnöke

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
____________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére a
tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati határozat
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat V./5.) pontja
iskolai fogászat támogatására 2007. január 1-től kezdődően 800,- Ft-ot biztosít a fogászati
szűrésen részt vett gyerekek számára, amennyiben évi két szűrésen részt vesz. 2012-ben e
célra már 588.000,- Ft-ot fizettünk ki. A költségvetésben 500.000,- Ft van e célra tervezve.
Körülbelül 1000 fő óvodai, iskolai tanulót figyelembe véve ez a költség éves szinten
800.000,- Ft-ot jelent.
Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy e döntését vizsgálja felül. A vizsgálatnál
kérem az alábbi jogszabályi előírásokat figyelembe venni:
-

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.03.) NM. rendelet 4. sz.
melléklete tartalmazza az iskola fogászati tevékenységet ellátó fogorvos adatait. E
szerint:
3.) Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati
vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli.
Szakellátásra irányítja a rászorulókat.
4.) Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer. A
rászorulókat kezelésre berendeli.
5.) Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetébe tartozó nevelési-oktatási
intézményeket, az intézmények vezetőivel rendszeresen kapcsolatot tart.

-

A finanszírozásról szóló jogszabály szerint vegyes fogászati ellátásnál 3600 főt vesz
figyelembe a jogszabály, melyhez a díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám
értéke 34-40,- Ft/hó. Ezen belül a 0-18 éves korig hármas szorzószám van
meghatározva, ami azt jelenti, hogy 1000 gyermeket figyelembe véve körülbelül
5.000.000,- Ft állami támogatást kap a fogorvos. Ehhez képest az önkormányzat
majdnem 100 %-os támogatást ad, a költségvetésben tervezett 500.000,- Ft-tal pedig
körülbelül 50 %-os támogatás jár.

Fentiek előrebocsátásával javaslom, hogy a költségvetés helyzetére való tekintettel 2012. évre
a további kifizetést a Képviselőtestület függessze fel.
2013. január 1-től – mivel ez az önkormányzat által önként vállalt feladat – megfontolandó,
hogy kizárólag saját forrásból mennyi összeggel támogatja a Képviselőtestület. Erre három
alternatív javaslatot dolgoztunk ki.
„A” alternatíva szerint maximum 500.000,- Ft-tal támogatja. (Ez kb. 50 %-os támogatásnak
felel meg)

„B” alternatíva szerint hatályon kívül helyezi e rendelkezést forrás hiányára való tekintettel és
az ez irányú fogászati tevékenységet kizárólag állami támogatásból fogják a továbbiakban
ellátni.
„C” alternatíva szerint 2012. évben további kifizetés nem történik, 2013. évtől viszont
500.000,- Ft támogatás adható.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„A” alternatíva
………/2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat V./5.) pontját kiegészíti az alábbi szövegrésszel:
„2012. május 31-től e címen további kifizetés nem történhet.”
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2012. május 17.
(: Tatár László :)
polgármester
„B” alternatíva
………/2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat V./5.) pontját 2012. május 31-től hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:

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

Tatár László polgármester
Buzás Istvánné dr. jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Fegyvernek, 2012. május 17.
(: Tatár László :)
Polgármester
„C” alternatíva
………/2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozat módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról
szóló 6/2003.(I.30.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A határozat V./5.) pontja kiegészül az alábbi szöveggel:
„2012. május 31-től 2012. december 31-ig e címen kifizetés nem történhet. 2013. január
1-től e jogcímen évi 500.000,- Ft támogatás adható, amennyiben az óvodai és általános
és szakiskolai tanulók évi két alkalommal történő szűrését elvégzi.”
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2012. május 17.

(: Tatár László :)
Polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
____________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. évi munkatervének
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője kérelemmel
fordult Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat felé, amelyben kérte, hogy a
177/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat képviselőtestülete 2010. évi munkatervében meghatározott 2012. június 21-ei
testületi ülésre tervezett intézményi beszámolót a 2012. november 22-i ülésen tárgyalja a
Tisztelt Képviselőtestület.
A beszámolási kötelezettség elhalasztását azzal indokolta, hogy a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. évi törvény értelmében a vízi közművek üzemeltetésének jogát 2012.
július 01-i határidővel át kell adni és az átadással kapcsolatos teendők rendkívüli módon
leterhelik az intézményt.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2012.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

A 2012. évi Munkaterv módosításáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Munkaterv
elfogadásáról szóló 177/2011.(IX.24.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak
szerint módosítja:
A határozat „IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE” című fejezetben a JÚNIUS 21ei ülésre tervezett a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
tevékenységéről készült beszámolót a NOVEMBER 22-ei ülésen tárgyalja a
Képviselőtestület.
Erről értesül:
1.) Fegyvernek Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2012. május 21.
(: Tatár László :)
polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2012. évi MUNKATERVE

I.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT ÜNNEPEK: a 172/2011.(X.27.)
sz. határozat szerint

II.

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK:
a 172/2011.(X.27.) sz. határozat szerint

III.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (Ötv. 13. §.)




Március 1. Szapárfalu Klubkönyvtár
Március 8. Móra Ferenc Általános Iskola
Március 22. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra
Téma:
Tájékoztató:
- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
- az önkormányzat programjának teljesítéséről
- a szennyvízhálózat építéséről

IV. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE
15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján

JANUÁR 26.
1.) 2012. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.)
2.) A tervkoncepció módosítása. (SZMSZ 30. §.)
3.) Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének jóváhagyása. (1997.évi CXL.
78. §. (5) b.) pont)
Előadó: Tatár László polgármester
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

FEBRUÁR 23.
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 71. §. (1) bek.
2.) A 2011. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)

Előadó: Tatár László polgármester

MÁRCIUS 29.
1.) Beszámoló a község közrendjének-közbiztonságának
XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)

helyzetéről.

(1994.évi

Előadó: rendőrkapitányság vezetője

ÁPRILIS 26.
1.)
2.)
3.)
4.)

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 82. §.).
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 82. §.)
A 2012. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója. (2004. évi
CVII. tv. 6. §. (3)-(4) bek. – közmeghallgatás keretében)
5.) Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2011. évi ellenőrzésekről. (Ötv.
92. §. (10) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester az 1-3., 5. napirendnél
4. napirendnél: Rácz Péter irodavezető

MÁJUS 24.
1.) Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról,
kiemelten a szakmai munkájáról
(Szoc. igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. §. (1) bek. d.)
2.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
(Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bek.
3.) A 2012. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)
Előadó: Barta Józsefné igazgató 1. napirendnél
Buzás Istvánné dr. jegyző 2. napirendnél
Tatár László polgármester 3. napirendnél

JÚNIUS 21.

AUGUSZTUS 23.
1.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
(Áht. 79. §. (1) bek. )
2.) Beszámoló az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat munkájáról, kiemelten a Fegyverneki telephely munkájáról. (Társulási
Megállapodás VII./1.pont) második fordulata és a (3/2000.(II.24.)önk.rend. 16. §. (1)
bek.)
Előadó: Tatár László polgármester a 1. napirendnél
Ambrus Dénes igazgató az 2. napirendnél

SZEPTEMBER 27.
1.) 2012. évi költségvetés módosítása. (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
3.) 2013. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Ötv. 92. §. (6) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 18.
Ünnepi ülés

NOVEMBER 22.
1.)
2.)
3.)
4.)

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése. (Áht. 79. §. (1) bek.)
2013. évi tervkoncepció jóváhagyása. (Áht. 70. §.)
A Képviselőtestület 2012. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.)
Beszámoló a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény tevékenységéről.

Előadó: Tatár László polgármester
Nardai Dániel intézményvezető a 4.) napirendnél

DECEMBER 13.
1.) 2012. évi költségvetés módosítása (292/2009.(XII.19.)Korm.rend. 68. §. (3) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Előterjesztés
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. május 31-ei ülésére
a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Orvosi Rendelő elnevezésének
módosításáról.
A 216/2011.(XII.15.) sz. önkormányzati határozatban elfogadott Művelődési Ház és Könyvtár
és az Orvosi Rendelő névadásával kapcsolatos javaslattételi lehetőséget biztosító
szavazóládák két hónapon át adtak lehetőséget arra, hogy a lakosság javaslatait eljuttathassa a
döntés-előkészítőknek, ill. döntéshozóknak.
A határidő lejártát követően 2012. május 8. 10.00 órakor került sor a szavazóládák bontására
és a javaslatok számlálására a Polgármesteri Hivatal titkársági irodájában. A ládabontásról
jegyzőkönyv készült.
A ládákban az alábbi javaslatok voltak találhatóak:
MŰVELŐDÉSÍ HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8-13.)

Bíró Zoltán
1 ajánlás
Molnárné Kolláth Klára
2 ajánlás
Doroszlai Elek
2 ajánlás
Galántai Lelovics György 1 ajánlás
Szapáry József
3 ajánlás
Mácsay Sámuel
1 ajánlás
Csokis Tibi
1 ajánlás
MOZAIK, MINERVA, KALEIDOSZKÓP, FÉSZEK, AGORA, FORRÁS 1-1 ajánlás

ORVOSI RENDELŐ:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Dr. Szendlődy Emil
Dr. Hámori Rezső
Dr. Hámori József
Dr. Hámori Rudolf
Dr. Kókai János
Müller Rózsa

1 ajánlás
1 ajánlás
2 ajánlás
1 ajánlás
2 ajánlás
1 ajánlás

A szavazóládában talált javaslatok közül 11 db tartalmilag nem értelmezhető, valamint 2
javaslaton csak a név szerepel, egyéb adatok a lapon nem szerepelnek.
A javaslattételi ládák tartamán kívül érkezett javaslatok a Polgármesteri hivatalban átvételre
kerültek, ezek a következők:
MŰVELŐDÉSÍ HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:
Az intézmény javaslattétele szerint olyan személyről kellene elnevezni az intézményt, aki
fegyverneki származású vagy Fegyverneken töltötte munkásságának nagy részét.

A javaslat felsorolja azokat az általunk ismert javasolt személyeket, akik tevékenysége más
tevékenységhez köthető és nem a közművelődéshez. Konkrét javaslattal az intézmény nem
élt.
ORVOSI RENDELŐ:
Dr. Balla György személyére vonatkozóan 2 aláírásgyűjtő ív érkezett az egyik 48 aláírással, a
másik 382 aláírással.
Stefán András személyére vonatkozóan a család javaslatával érkezett adatlap.
Az elnevezési javaslatokon kívül érkezett egy kérelem az orvosi rendelő dolgozóinak
aláírásával. A kérelemben előterjesztik, hogy kiemelni egyetlen orvost sem tudnak, és a
várható költségek miatt kérik az elnevezés változatlanul hagyását.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közművelődési és közgyűjteményi intézmények valamint az egészségügyi intézmények
névadása nem kötelező, azt törvény és rendelet sem írja elő.
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatokból az önöknek megfelelőket kiválasztva
döntsenek a nevezett intézmények névadásáról:
Művelődési Ház és Könyvtár:
„A” alternatíva:
……/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

A Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtár nevét nem módosítja.
Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Bihari József művelődésügyi felügyelő
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2012. május 16.

Tatár László
polgármester

„B” alternatíva:
……/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

A Művelődési Ház és Könyvtár elnevezésének módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház és
Könyvtárnak a …………………………. nevet adja.
2.) A név elnevezéssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.
3.) A névadásra ünnepélyes keretek között …………………………… időpontban az
Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság szervezésében
kerül sor.
Erről értesül:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Bihari József művelődésügyi felügyelő
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2012. május 16.

Tatár László
polgármester

Orvosi Rendelő:
„A” alternatíva
……/2012.(V.31.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Az Orvosi Rendelő elnevezésének módosításáról.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelő nevét
nem módosítja.
Erről értesülnek:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
2.) Orvosi Rendelő vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző

5.) Képviselő-testület tagjai
6.) Névadó személy családtagjai

Fegyvernek, 2012. május 16.

Tatár László
polgármester

„B” alternatíva:
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Orvosi Rendelőnek
a …………………………. nevet adja.
2.) A név elnevezéssel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.
3.) A névadásra ünnepélyes keretek között …………………………… időpontban az
Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság szervezésében
kerül sor.

Erről értesülnek:
1.) Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
2.) Orvosi Rendelő vezetője
3.) Tatár László polgármester
4.) Buzás Istvánné dr. jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai
6.) Névadó személy családtagjai

Fegyvernek, 2012. május 16.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

Módosítás

../2012.
(II.23.)

…./2012.
(V.31.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

0

7 027

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

0

C. Orvosi Rendelő

0

0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen

0

7 027

0

0

0

0

0
0

7 027
7 027

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
Oktatási tevékenységet kiegészítő tev.
1.) Orczy Anna Áltaános iskola, Szakiskola és EPSZ
épületének felújítása 2011. évről áthúzódó kiadás
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen

0

A;Gyermekélelmezési konyha

2. melléklet
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Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű

0

0

Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő

0

0

Orvosi rendelő összesen

0

0

Felújítás mindösszesen

0

7 027
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2012. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

eredeti ei.

Módosítások

../2012.
(II.23.)

…./2012.
(V.31.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

0

0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

0

4 153

IV. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

V.Önkormányzat (szakf.)

429 592

434 215

VI. Polgármesteri Hivatal

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

5 563

5 563

0

0

435 155

443 931

0
0

4 153
4 153

0

0

120
120
419 118
419 118
10 354
10 354
0

120
120
419 118
419 118
10 354
10 354
1 031

0
0

1 031
1 915

0
0
0
429 592

1 915
1 677
1 677
434 215

0

0

0

0

1 524
508
1 905
1 626
5 563

1 524
508
1 905
1 626
5 563

0

0

435 155

443 931

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény
C. Orvosi Rendelő
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.
1.) Nem megh. eszközök beszerzése
Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen
IV.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
01. Közterület rendjének fenntartása
1.) Oltópuska vásárlása a
02. Folyadék szállítására szolg. Közmű építése
1.) KEOP 1.2.0. szennyvízhálózat építés
03. Egyéb nem veszélyes hulladék kezelés
1.) KEOP 6.2.0 komposztálás népszerűsítése a településen
04. Egyéb közfoglalkotatás
1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START
mezőgazdaság)
05. Hosszú it. Közfoglalkoztatás
1.) Pályázatban szereplő eszközök beszerzése (START
mezőgazdaság)
06.Erdőgazdálkodás
1.) Erdőtelepítés
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű
1.) Sorközművelő kultivátor
2.) Műtrágyaszóró vásárlása
3.) Kombinátor vásárlás
4.) Pótkocsi beszerzés billenős
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
Orvosi rendelő összesen
BERUHÁZÁS mindösszesen

3. melléklet
2013.05.12 11:06
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