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Tájékoztató
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A két ü lés közötti események:











I.

Október 20-án köszöntöttü k S zombat End réné Versen y út 8. sz.
alatti lakost 90. szü let ésnapja alkalmából, október 22-én Tót h
Sándorné Dobó út 5. sz. alatti lakost 95. szü letésnapj a
alkalmáb ól.
November 4-én állampolgársági esküt t ett György Csongor Előd
Berényi út 80. sz. alatti lakos, valamint FegyvernekPüspökladány autópálya tervezése kapcsán tájékozt atót tartott a
Roden Mérnöki Iroda kép viselője a település tervezési szakaszán
érintett mezőgazdasági termelőkn ek, illetve az érd eklődőknek.
November 5-én Ví zi közmű Társu lat ülésén vettem részt.
November
7-én
a
Nemzeti
Föld alap
S zolnok
Megyei
K irendelt ségén újabb 1 évre aláí rtam a földbérleti szerződéseket.
November 11-én szennyví zcsatorn a beruházás koop eráci ós
egyezt etésére kerü lt sor.
November 12-én a Törökszent mi klósi Munkaügyi K özpontban
kaptun k tájékoztatást a 2015. évi közfoglalkoztatásról.
November 13-án a Tiszamenti LEADER Egyesü let vezetőségi
ülésére kaptam meghívást.
November 14-én
Fegyverneki
Gyermekélelmezési
K onyh a
nyugdíjasainak minden évben megrendezésre kerü lő találkozóján
vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: október hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- önkormányzati segély (5. §)
- önkormányzati segély elut.
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - méltányossági közgyógyellátás megáll.(13. §)
1
- méltányossági közgyógyell.elut.
2
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
32
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális
ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet 16. § (9) bekezdése
alapján biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- térítési díj mérséklése
- térítési díj mérséklése kér.elutasítása
-
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II.

III.

Polgármesteri keret felhasználás:
2014. évben felhasználható:
2014. október 31-ig felhaszn.:
2014. október 31-ig visszatérült:
Felhasználható:
2014. december 31-ig még visszatérül:

6.000.000,- Ft
12.241.184,- Ft
5.043.553,- Ft
- 1.197.631,- Ft
1.074.174,- Ft

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások október hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
2/b. pont)
a.) Sportegyesület támogatása: 2014. évre tervezett
4.300.000,- Ft
Ebből: 2014. okt. 31-ig felhasználva:
4.200.000,- Ft
Felhasználható:
100.000,- Ft
b.) Polgárőrség támogatása: 2014. évre tervezett:
Ebből 2014. október 31-ig felhasználva:
Felhasználható:

300.000,- Ft
300.000,- Ft
0,- Ft

c.) Civil szervezetek támogatása: 2014. október 31-ig
- Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja:
- Fegyvernek Magyar Postagalamb Sportegy.:
- Magyar Vöröskereszt Fegyverneki Csoportja:
- MEOSZ Mozgássérült Egyesület:
- Katolikus Karitasz:
- Katolikus Plébánia:
- Református Plébánia:
- Fegyverneki Horgász Egyesület:
- Fegyverneki Lovas Sportegyesület:
- Tisza-Menti Leader:

2014.02.10.
2014.02.27.
2014.03.04.
2014.03.24.
2014.03.24.
2014.03.17.
2014.03.17.
2014.03.18.
2014.05.30.
2014.06.26.

250.000,- Ft
200.000,- Ft
238.015,- Ft
250.000,- Ft
300.000,- Ft
300.000,- Ft
300.000,- Ft
250.000,- Ft
100.000,- Ft
200.000,- Ft

d.) Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:
Árubeszerzések:
- Célbeton Kft. (Start program: Homok, cement, fűrészárú):
- Célbeton Kft. (Start program: építési, kerítésép.anyagok):
- Zagyva János (Start program: gépkocsi, magyar tarka üsző
beszerzése)
Szolgáltatás:
- Krupatechnika Kft. 0108 hrsz-ú út bontási anyagának
szétválogatása:
Építési beruházások:
- Települési szennyvíztiszt. telep bőv. és szennyvízber.:
- Orvosi R., Fogorv. És Védőnői szolgálatának helyet
adó épületének átal., felúj., komplex akadályment.:
- Fegyverneki Történelmi Emlékpark kialakítása:
- Köztéri Kamerarendszer kiépítése:

IV.

5.551.805,- Ft
8.088.122,- Ft
42.191.299,- Ft

5.980.076,- Ft
2.780.143.739,- Ft
59.982.058,- Ft
12.674.600,- Ft
8.088.122,- Ft

Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

T Á J É K O Z T A T Ó
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről
Tisztelt Képviselőtestület!
Eddig az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján
készítettünk beszámolót a Képviselőtestület részére az önkormányzat költségvetésének I-III. negyed
éves teljesítéséről. E rendelkezést hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1).
bekezdése 2014. szeptember 30. napjával. Úgy gondoljuk azonban, hogy a Képviselőtestületnek
továbbra is szüksége és igénye van a szokásos beszámolók információira ezért az eddigi gyakorlathoz
hasonlóan most is elkészítettük az önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló
tájékoztatót.
( A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok
és a költségvetési egyenleg alakulását. )
A költségvetés eredeti főösszege 1.822.903 eFt. Ez idáig a 2014. évi költségvetés két alkalommal
került módosításra, mely során a főösszeg 2.098.555,- eFt-tal nőtt , így a módosított költségvetés
főösszege 3.921.458 eFt.
A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 6.000 eFt-os keret terhére a
következők voltak:
Feladat megnevezése
Összeg
(e Ft)
POLGÁRMESTERI KERET

+6.000

1.) Kölcsön nyújtása

-6.741

2.) Segély nyújtása

-950

3.) Civil szervezetek működési támogatása
Összes felhasználás 2014.09.30.

-3.985
-11.676

visszatérülés
Maradvány:

+6.129
453

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1.
számú melléklet tartalmazza.
Összegzés
Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves teljesítése
Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 38,41 %-os.
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A működési bevételek teljesítése összességében 85,82 %-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy
az intézményi bevételek alakulása az előző évekhez hasonlóan befolyásolják részben az étkezési
térítési díjak bevételeinek csökkenése, részben a fizetési morál romlása miatt ( kintlévőségek
állományának növekedése, a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések elmaradása a beruházás
üteme miatt). Befolyásoló tényező, hogy egyes bevételek ( értékesítés bevételei , bérleti díjakból
származó bevételek, működési költség hozzájárulások, ) nem folyamatosak.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók, gépjárműadó ) 99,34%-os teljesítést mutatnak.
Az állami támogatások teljesítése 74,11%-os, ezen belül az igényelt támogatások alakulása a
finanszírozási rendnek megfelelő.
A felhalmozási bevételeknél a teljesítés 3,57 %, az I-III. negyed évben az ingatlanértékesítések nem
realizálódtak.
A támogatás értékű bevételek teljesítése összességében 19,41%-os. Ezen belül a működési célú
támogatásértékű bevételek teljesítése 79,44 %-os időarányos, míg a felhalmozási célú támogatásértékű
bevételeké 0,75%-os teljesítést mutat. Nem realizálódtak a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó KEOP
támogatási bevételek.
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 184,82 %-os. A
bevételi többlet beemelésre kerül a decemberi módosítással.
támogatási kölcsönökből származó bevételek 73,97 %-os teljesítést mutatnak, ami alatta marad az
időarányos szintnek, de év végére rendeződni fog.
Az előző évi pénzmaradvány 1,60%-ban került felhasználásra a tájékoztató időpontjáig.
2014. szeptember 30-ig folyószámlahitelt nem vett igénybe az önkormányzat.
Kiadások:
Az önkormányzat kiadásait összességében 38,55 %-ra teljesítette, időarányos szint alatt , a
bevételekkel arányosan. A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 77,72 %-os, arányosan
a létszám teljesítésével és az esedékes jubileumi jutalmak kifizetésével. A járulékok kiadásai is ennek
megfelelően alakultak az I-III. negyedévben az előirányzathoz viszonyított teljesítés 73,74 %. A
dologi kiadások összességében időarányos szint alatt 74,05 %-ra teljesültek a beszámolási időszakban
.A pénzeszköz átadások teljesítése összességében 69,23 %-os, amit a működési célú
pénzeszközátadások tesznek ki.
Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 57,46%-os (szociális ellátások) A felhalmozási
kiadások alakulását a pályázatok megvalósulásának ütemezése befolyásolja ami szeptember 30-án
4,61%-os teljesítést mutat.
A hitel visszafizetés a tervnek megfelelően alakult, 100%-os teljesítést mutat. Az
adósságkonszolidáció keretében a hosszú lejáratú hitelünk betörlesztésre került, a támogatás
megelőlegező hitelt a támogatás megérkezésekor törlesztettük.
Az adott kölcsönök előirányzatának 80,02%-a már felhasználásra került.
A támogatás értékű kiadások teljesítése a beszámolási időszakra 60,04 %-os.
Létszám: (közcélú foglalkoztatottakkal együtt)
118,87 %.
Tiszavirág
Bölcsőde

Napközi

Otthonos

Óvoda

és

Az önkormányzati szintű teljesítés 540,34 fő,
-nincs eltérés

Művelődési Ház és Könyvtár

-nincs eltérés
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Önkormányzat

+96,51 fő (közfoglalkoztatottak)

Polgármesteri Hivatal

-3,75 fő (betöltetlen álláshely)

Gyermekélelmezési Konyha

-1.00 fő eltérés (az intézményvezetői feladatot
megbízási jogviszonyban látják el

Orvosi Rendelő

-4 fő eltérés (betöltetlen álláshelyek)

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási -1,5 fő eltérés
Intézmény
ÖSSZESEN:

+85,76 fő

A IV. negyedévben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a
költségvetésben már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.
A tájékoztató készítés időpontjában lejárt határidejű tartozása nincs az Önkormányzatnak.
A szükséges előirányzat módosító javaslatokat a decemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 87,9%-ra csökkent.
- Az egyéb intézményi működési bevételi előirányzat a gyermekétkeztetés intézményi körből történő
kivonása miatt és az alkalmazotti étkezési igény emelkedése következtében az eredeti előirányzat
27%-ára csökkent. Az étkezési térítési díj bevétel előirányzata rendezés alatt álló könyvelési tételek
miatt nem a valós képet mutatja, mely október végére fog helyreállni.
- Az átvett pénzeszközök növekedése alapítványok támogatásából származik.
- Az intézményfinanszírozás változását a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat növekedés,
a felmentési időt töltő pedagógusok és óvodatitkár helyettesítésére alkalmazott dolgozók bér és járulék
előirányzat növekedése, munkahelyi étkezési támogatás és járulékainak fedezetére kapott előirányzat,
valamint dologi kiadások fedezetére kapott előirányzat növekedés jelenti.
- További előirányzat változás volt az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány.
(1 sz. melléklet szerint)
A kiadási előirányzatok változása a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van.
A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka. A pénzmaradványa az, ami tartaléka lehetne, de az
teljes egészében kötelezettséggel terhelt, így jóváhagyást követően átcsoportosításra került a
jogcímekhez (bér, dologi, egyéb maradvány visszafizetése). Felhasználása megtörtént.
Hiány/többlet összegének alakulása
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Költségvetésünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy hiánnyal, illetve többlettel nem számolunk.
A költségvetés teljesülésének alakulása
A bevételek teljesítése időarányos.
- Az intézményi működési bevételek esetében 33,9 % a teljesítés, az első bekezdésben foglaltak
szerint.
- Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök alapítványok támogatásából meghatározott
feladatokhoz teljesítésre kerültek (úszásoktatás és napközis tábor).
- Az intézményfinanszírozás teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva megfelelő. Az
októberi statisztikai létszám alapján az előirányzatot módosítani szükséges.
- Az Önkormányzat által jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.
A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás óvodáknál 71,85%. A személyi feltételek biztosítva
voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett összeg 299eFt. A jogszabály által előírt
bérkompenzáció kifizetésre került, illetve folyamatos. Az előirányzat tartalmazza a szeptembertől
esedékes béremelés összegét, mely volumene miatt torzítja az időarányos felhasználás százalékát.
2011. május 9-től 2 fő dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás terhére napi 4 órában. Ez
évben 5fő vette-veszi igénybe a nők 40éves kedvezményes öregségi nyugdíj lehetőségét (3fő
pedagógus, 1fő óvodatitkár 1fő dajka). Jelenleg 1fő dajka tölti felmentési idejét. A jubileumi jutalmak
kifizetése az esedékesség időpontjában megtörtént, illetve novemberben kerül sor kifizetésre.
Külső személyi juttatások a megbízási díjakat és a reprezentációt tartalmazzák.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
- Dologi kiadásokon belül az energia kiadás teljesítése kismértékben eltér az időarányostól, melynek
oka energia költségeinek egyenlőtlen megoszlása.
A céljelleggel biztosított összeg (úszásoktatás, nyári tábor) teljes mértékben felhasználásra került.
Az egyéb dologi kiadások teljesítése között szerepel az SNI gyermekek ellátása számlázott szellemi
tevékenységként, irodaszer, tisztítószer, gépkarbantartás költsége, továbbá az épületek jelentős
karbantartására (legnagyobb mértékben ez évben a Telepi óvoda) fordított anyagok beszerzése.
Szakmai kiadás elsősorban a mesemondó versenyhez kapcsolódó rendezvény költség volt.
2014. első kilenc hónapjában beruházás keretében kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor az
óvodába: szekrényt, fogast, porszívót, létrát, redőnyt, pendrivet, udvari játékokat, fűnyírót, kézi
szerszámokat vettünk.
Az év végéig várható bevételek és kiadások.
A IV. negyedévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételeken túl intézmény finanszírozási
többlet igényünk az IPR pályázaton nyert összeg.
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Várható kiadások: az intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása, illetve a
végrehajtott feladatok fedezetének rendezése.
A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:
A nyugdíjazás miatt megszűnt 1fő óvodapedagógus helyére határozatlan idejű kinevezéssel, 2fő
helyére pedig határozott idejű kinevezéssel vettünk fel óvónőt (határozott idő oka: diplomához a
nyelvvizsga hiányzik). Óvodatitkár álláshelye szintén betöltött. 1fő dajka munkaviszonya – szintén
nyugdíjazás miatt – december 26.-án szűnik meg, álláshelyét betöltjük.
2011. május 9-től 2 fő csökkent munkaképességű dolgozót alkalmazunk a rehabilitációs hozzájárulás
terhére jelenleg is. Álláshely december 31.-én várhatóan 39,25fő lesz.
Bölcsőde (teljes mértékben önként vállalt feladat)
Az intézmény költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása.
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 87,15%-ra változott.
Az intézmény működési bevételi előirányzata – az élelmezéssel összefüggésben - a gyermek térítési
díj összegével csökkent a óvodánál említett ok miatt. Az egyéb működési bevétel előirányzata az
időszakos gyermekgondozási díj bevételi előirányzat összegével nőtt.
Az intézményfinanszírozás előirányzatának változását a dolgozók bérkompenzációjára és járulékaira,
a szociális ágazati pótlék és járulékainak fedezetére kapott pénzeszköz növekedés jelenti.
A kiadási előirányzatok változása a fentiekben említett bevételi növekedéssel összhangban van.
A tartalék felhasználása
Az intézménynek nem volt úgynevezett tartaléka.
A költségvetés teljesülésének alakulása
A bevételek teljesítése időarányosnak mondható..
- Az intézményi egyéb működési bevételek esetében 80,7% a teljesítés (gondozási díj), mely az
időszakos gondozási igényből adódik
- Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
A kiadások teljesítése összességében vizsgálva csaknem időarányos (67%).
- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 67,3%. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy
személyi feltételek biztosítva voltak. A jogszabály által előírt bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék
kifizetése (a vonatkozó jogszabály februári hatályba lépése óta) rendszeres.
- A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
- Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése eltér az időarányostól, melynek oka a
bevételeknél elemzésre került.
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A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges
tisztasági meszelés, nagytakarítás megtörtént. Az egyéb dologi kiadások összege a gyógyszer,
nyomtatvány, tisztítószer beszerzés összegét tartalmazza. Az energia költségek teljesítése az
időarányos összeget kissé meghaladja. (1. sz. melléklet tartalmazza kiemelten.)
Felhalmozási kiadás keretében kisértékű tárgyi eszközöket vásároltunk (szőnyeg, aprítógép, tányérok,
bögrék…).
Az év végéig várható bevételek és kiadások.
A IV.n. évi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek teljesítése. Várható kiadások: az
intézmény költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása. Az estleges energia
többletköltségek fedezetének biztosítása intézményfinanszírozással.
A költségvetési rendeletben meghatározott létszám alakulása:
Létszámváltozás nem volt.
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
BEVÉTELEK
A működési bevételek magasabb százalékú teljesítése az előző évek tapasztalatai szerint
időarányosnak mondható. Ez alól kivétel a bérleti díj bevétel, melynek oka, hogy több alakalommal
igényelték a termeket és szabad eszközeinket is. Ez várhatóan a második félévben is így alakul, mivel
intézményünk többféle képzésnek is helyet ad, ami bérleti díj bevételt eredményez. A könyvtári
bevételek elmaradnak az időarányostól, kisebb az érdeklődés a szolgáltatások iránt, mert egyre több
háztartásban van internet hozzáférés, nyomtató. A kávéházi bevétel meghaladja az időarányos részt. A
második félévben várható rendezvények miatt az éves teljesítés magasabb lesz a tervezettől.
Az étkezés a dolgozók nem igényelték, így díj befizetés sem volt.
Az intézményfinanszírozást az intézmény a 1/2014. (II. 03.) sz. önkormányzati rendelet alapján
igény szerint kérte.
A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaz.
A véglegesen átvett pénzeszköz a lakosság és vállalkozások támogatása.
A pénzmaradványt az intézmény a 12/2014. (IV.29.) sz. határozat szerint részben az alábbiak szerint
használta fel.
bér és járulékra

85 e Ft

dologi kiadásra

206 e Ft

visszafizetés

822 e Ft

KIADÁSOK
A kiadások teljesítése összességében időarányosnak mondható.
A személyi juttatások felhasználása megtakarítást mutat.
A bér felhasználás kisebb megtakarításának oka, a vezető könyvtáros hosszabb ideje tartó betegsége.
Évközben a bér kompenzációval növekedett az előirányzat, valamint a 2013. december kifizetett
bérrel, melynek fedezete a pénzmaradvány volt.
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Az egyéb személyi juttatások megtakarítása a még ki nem fizetett honoráriumot és versenydíjat
mutatja.
A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.
A dologi kiadások teljesítése időarányosnak mondható.
Az energiára tervezett előirányzat várhatóan - mint azt a teljesítési adat mutatja -, az éves szükségleltet
fedezni fogja. A gáz felhasználás időarányos, de a villamos energia felhasználásnál jelentős a
megtakarítás. Ez az előző évi elszámolással van kapcsolatban, mivel a telephelyeken jelentkező
túlfizetéseket levonták az aktuális számlákból.
Az egyéb célra kapott dologi kiadások az önkormányzat által vállalt többletfeladatok, amik a
csoportok útiköltsége, a január 22. „Magyar Kultúra Napja”, a március 15.-i ünnepség, április 12.
„Fegyverneki Népzenei és Népdaltalálkozó”, a május 24. gyereknap rendezvény, a június 4.-i Trianoni
megemlékezés, a „Virágzó Tisza Napja”, Városnapi rendezvény.
Az egyéb működési dologi kiadások felhasználása nem haladja meg az időarányos előirányzatot.
A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított összeg
szintén időarányos, fedezete a bevétel volt.
A támogatásértékű kiadások a 2013. évi 12/2014. (IV.29) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott
pénzmaradványt mutatja, melynek visszafizetése megtörtént.
A III. negyedévben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak.
A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az III. negyedévben a fent leírtak szerint teljesültek. A II.
félévben várhatóan a módosítási javaslatunknak megfelelő előirányzatnak alakulnak.A testületi
döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása:
Kötött felhasználású kiadások:
- Energia ( villany, gáz )

2.432 e Ft

Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:
- Városnap
2.000 e Ft
- Útiköltség
80 e Ft
Az intézménynek 2014. 09. 30-án kintlévősége 127.000,- Ft, mely a Közép-Tiszavidék ízei – folklór
és kulturális fesztiválsorozat keretein belül megrendezésre kerülő „VIII. Őszi Vigadalom”
rendezvényen, Fegyvernek civil csoportjának fellépése.
III. Önkormányzat
Bevételeit összességében 30,82 % ra, kiadásait 30,35 %-ra teljesítette az intézmény.
A működési bevételek 76,06 %-ra teljesült. Az állami támogatások teljesítése 74,11%-os, ezen
belül az igényelt támogatások alakulása a finanszírozási rendnek megfelelő.
A közhatalmi bevételek időarányos szint felett teljesültek 99,34%-ra.
A felhalmozási bevételeknél a teljesítés 12,90%, az I-III. negyedévben nem realizálódtak a tervezett
ingatlan értékesítések.
A támogatási kölcsönökből 73,97% folyt be az első félévben.
7

Az előző évi pénzmaradvány a beszámoló időpontjáig nem került felhasználásra.
A támogatás értékű bevételeknél 18,16%-os összességében a felhasználás. Itt a szennyvíz
beruházáshoz kapcsolódó KEOP pályázati összeg miatt nagy azt eltérés.
KIADÁSOK
A személyi juttatások teljesítése 84,18 %-os. Időarányos szintet meghaladó, a létszám arányosan a
közfoglalkoztatás miatt. A járulékok kiadásainak teljesítése is ezzel arányos 83,91%.
A dologi kiadások összességében 68,60 %-os teljesítést mutatnak. A tervezett előirányzatok
felhasználása nem időarányos.
A véglegesen átadott pénzeszközöknél a tervezett előirányzat 69,29%-a került felhasználásra a
tájékoztató időpontjáig. Az önkormányzatnál maradó ellátottak pénzbeni juttatásai
(szociális
ellátások, segélyek ) előirányzataiból az előirányzat 42,19%-a került felhasználásra.
Az önkormányzatnál 85.099 eFt felhalmozási kiadás valósult meg 2014. szeptember 30-ig a 2-3.
mellékletben részletezettek szerint. A hitelek törlesztése a terv szerint alakult. A fejlesztési hiteleket
a szerződésekben foglalt ütem szerint törlesztettük az adósságkonszolidáció keretében.
Létszám tekintetében háromnegyed éves szinten a teljesítés 412,85 fő, a közfoglalkoztatás többletet
mutat a teljesítés mely a bővülő közcélú foglalkoztatásból adódik, a szükséges módosításokat
elvégezzük a decemberi soros módosításkor.
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal tervezett bevételeit 63,90%-ra, kiadásait 63,37 %-ra teljesítette a beszámolási
időszakban. Mind a bevételek, mind a kiadások az időarányos szint alatti teljesítést mutatnak.
A kiadásoknál a személyi juttatások valamint a járulék előirányzatok felhasználása időarányos szint
alatti 67,06 és 73,52 %-os A dologi kiadások összességében 69,08%-ra teljesültek.
A szociális jellegű juttatások összességében 58,08%-os felhasználást mutatnak. .
A létszám előirányzat 3,75 fő eltérést mutat, betöltetlen álláshely miatt.
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
a., Az intézmény által ellátottak létszáma:
A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha az első háromnegyed évben 9 fő bölcsődés részére
biztosított napi négyszeri étkezést (reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát). 178 fő óvodás részére
biztosítottunk napi háromszori étkezést (tízórait, ebédet és uzsonnát). 425 fő iskolás étkező részére
biztosítottunk ebédet és 201 fő iskolás étkezőnek biztosítottunk uzsonnát naponta átlagosan. A felnőtt
étkezők létszáma 243 fő volt naponta átlagosan. Az étkezők létszámának megfelelően a Konyha
kapacitás kihasználtsága 65,77 %-os lett az első háromnegyed év végén. Az első félév teljesítéséhez
viszonyítva kevesebb a Konyha kapacitás kihasználtsága 6,61 %-kal, ennek oka a nyári időszak
alacsony létszáma (óvodások, iskolások nyári szünete). A szombati napokon 63 fő felnőtt étkezőt
láttunk el ebéddel naponta átlagosan.

b., A feladatellátást végző dolgozók:
Munkakör megnevezése
2014.évi
ered.előir.
(fő)

2014.évi
módosított
előir. (fő)
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2014. évi
teljesítés
(fő)

Eltérés
mód.előr.-tól
(fő)

Intézményvezető
Adminisztrátor
Gazdasági ügyintéző
Gépjárművezető
Szakács (konyhavez.helyettes )
Szakács (árukészlet felelős)
Konyhalány
Konyhai kisegítő
Takarító
Biztonsági őr
Hentes
Összesen

1
1
1
1
2
2
4
5
1
2
1
21

1
1
1
1
2
2
4
5
1
2
1
21

0
1
1
1
2
2
4
5
1
2
1
20

-1
-

-1

Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 20 fő. A tervezetthez képest egy
fővel kevesebb az alkalmazotti létszám. Az intézményvezető munkakörét 2012. szeptembertől
megbízási szerződés alapján az Önkormányzat pénzügyi szervezője tölti be.
2014. március hónapban egy fő szakács munkaviszonya megszűnt, munkakörét egy fő konyhai
kisegítő vette át, akinek beiskolázása szakács tanfolyamra megtörtént, és júliusban meg is szerezte a
szakács képesítést. Az időszak alatt egy fő konyhai kisegítőt vettünk fel a szakács munkakör változása
miatt. Az öt fő konyhai kisegítői létszámból négy fő az általános iskolákban a tálaló konyhai
dolgozók, akik január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását
naponta tíz fő fizikai dolgozó látta el. Így egy fő fizikai dolgozóra 85,5 fő ellátása jutott. A Konyha és
az étterem tisztaságáért egy fő takarítónő felel. A fizikai dolgozók munkáját három fő start
munkaprogram keretében foglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt.
c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:
A rendelkezésre álló épületek száma 4 db.
Az épületek alapterülete összesen:
Hársfa úti Konyha:
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész:
Hunyadi úti Étterem:

288 m2
73 m2
165 m2
526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. A főzőüst ellátottságot
tekintve jelentős problémát jelent az, hogy a Hársfa úti konyhán 1 db 300 literes főzőüst már
korábban meghibásodott és jelenleg javítás alatt áll az önkormányzatnál. Az időszak alatt szintén a
Hársfa úti Konyhán egy újabb 300 literes főzőüst cseréje vált szükségessé. A főzőüstök rossz állapota
jelentős problémát jelent a napi feladatok elvégzésében.
A nyílászárók, főleg az ablakok cseréje is fontos feladat lenne, de az anyagi források miatt nem tudjuk
megvalósítani.
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga
miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.
Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. Az épületek
állagában jelentős változás nem történt az időszak során. A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve az
időszak alatt vásároltunk 1 db nagykonyhai botmixert, 1 db gorenje fagyasztóládát, 1 db benzinüzemű
fűnyírót, valamint kisebb konyhai eszközöket ( étkeztetéshez szükséges tányérokat, poharakat,
evőeszközöket) saját forrásból. Folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a
szükséges javítások elvégzése.
d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának
értékelése
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Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére az igényelt létszámnak megfelelően teljesítettük az
ételek előállítását. A napi étrend előállításán felül egyéb rendezvényi étkeztetést is vállaltunk.

e., A költségvetés alakulása:
Az intézmény összes bevétele a háromnegyedév végén 95 535 e Ft lett, teljesítése 66,14 %-os. Ebből
az étkezési térítési díj bevétele 36 666 e Ft, ami 61,31 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem
tartalmazza a szeptember havi étkeztetés bevételét, mivel a szeptember havi ebédtérítési számlák
október hónapban kerülnek rendezésre, de ezt a negyedévet terhelik. Figyelembe véve a szeptember
havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 2 547 e Ft), a teljesítés 98 082 e Ft lesz, ami 67,90 %nak felel meg. 2014. szeptember 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 3 334 e Ft, ebből
lejárt esedékességű hátralék: tárgyévi: 431 e Ft, az előző évi követelés összege pedig 440 e Ft. A
bevételek összegét évközben módosítottuk, megemeltük 10 760 e Ft-tal. Az intézményi működési
bevételek előirányzatát, ezen belül az étkezési térítési díjak összegét csökkentettük 46 725 e Ft-tal,
azaz átcsoportosítottuk étkeztetés normatív támogatásának bevétele miatt az intézményfinanszírozás
előirányzatához. Az egyéb intézményi működési bevételek előirányzatát az időszak során megemeltük
1 091 e Ft-tal, a vevők előző évi kintlévőségének összegével.
A támogatás értékű bevételek előirányzata 1 388 e Ft, teljesítése 100 %-os. A Munkaügyi Központ
által folyósított, az időszak alatt foglalkoztatott két fő biztonsági őr bérének és járulékainak összegét
tartalmazza.
Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzata 6 013 e Ft, elszámolása az időszak alatt
nem történt meg.
Az intézményfinanszírozás előirányzata 76 017 e Ft, teljesítése 74,95 %-os.
Az intézmény összes kiadása 101 806 e Ft lett, teljesítése 70,48 %-os. A személyi juttatások összege
27 012 e Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 26 442 e Ft, teljesítése 90,62 %-nak felel meg. A személyi
juttatások előirányzata évközben módosult, növekedett 1 646 e Ft-tal, a közalkalmazottak részére
kifizetett bérkompenzáció összegével, valamint a vállalt rendezvények túlóra díjával. A munkaadókat
terhelő járulékok összege 6 162 e Ft, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások
fedezetére 67 522 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 71,99 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 50 690
e Ft, ami 75,69 %-os teljesítésnek felel meg. Az energia kiadások összege 7 942 e Ft, teljesítése 81,18
%-os. Az egyéb dologi kiadásokra 8 890 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak alatt 1 110 e Ft értékben
beruházást hajtottunk végre. Nagykonyhai botmixert, fagyasztóládát, fűnyíró gépet vásároltunk,
valamint kisebb konyhai eszközöket (tányérokat, evőeszközöket) pótoltunk.
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
A 2014.évi költségvetésben foglaltak szerint intézményi szinten 176.595 eFt működési és 9.334 eFt
támogatás értékű 40.646 eFt intézményfinanszírozással szemben 138.868 eFt dologi és 12.426 eFt
beruházási kiadás és 41.639 eFt munkabér és 10.799 eFt járulék kiadás,és 18.000 eFt értékű kiadás
keletkezett, a feladatellátás egyenlege + 4.843 eFt
Összességében a módosított ei-hoz képest 80,18 %-os bevétellel szemben 78,47 %-os kiadás
elszámolása történt meg az Intézménynél az első háromnegyedévben. Az időarányos bevétel + 5%-al a
kiadás + 3 %-al haladja meg a tervezett szintet.
Kimutatás az intézmény kintlévőségeiről (2014.szeptember 30-i állapot szerint)
Kintlévőségek

Ft

Hátralék mindösszesen:

20.308.896-
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szemétszállítás hátralék összesen /Fegyvernek/

2.960.023.-

- vízdíj hátralék összesen

5.303.561.-

- egyéb hátralék összesen

12.045.312-

A fenn nevezett hátralék behajtása érdekében folyamatosan küldjük a fizetési felszólításokat.
A sikertelen behajtás miatt több esetben kértünk fizetési meghagyás kibocsátását és végrehajtás eljárás
megindítását is.
Fegyverneki Orvosi Rendelő
A bevételek teljesülése intézményi szinten összességében 3 %-os (1.665 eFt) bevétel elmaradást
mutatnak az időarányoshoz képest. Jelenleg a működési bevételek (vállalkozó orvosok működési
költség hozzájárulása) és az önkormányzatok hozzájárulása az ügyeleti szolgálathoz alacsonyabbak az
időarányostól. Továbbá a kiadás megtakarítás miatt az intézményfinanszírozás is alacsonyabb a
tervezettnél.
A kiadások 4%-al (2.711 eFt)alacsonyabbak az időarányostól.
A személyi juttatás és járulékok a tervezetthez képest megtakarítást mutatnak a betöltetlen praxisok
helyettesítéssel történő ellátása miatt.
A dologi kiadások a tervezetthez közel alakultak, mely 1.468 eFt megtakarítást eredményezett.
Beruházási kiadás 501 eFt-ra teljesült.
A foglalkoztatottak létszáma 6,75 fő az engedélyezett 10,75 fő helyett, az eltérés oka a betöltetlen
háziorvosi, házi gyermekorvosi és 2 védőnői szolgálat.
A fogászati – védőnői épület rekonstrukciója megkezdődött, jelenleg a bontási munkálatok folynak.
Kérem az alábbi határozati javaslattal a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.
……../2014.(XI.20.)

határozati javaslat:

Az Önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadására
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
E határozatról értesülnek:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézményvezetők
5.) Pénzügyi szervező
Fegyvernek, 2014. november 12.
(: Tatár László :)
polgármester
készítette: Temesváriné
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Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. október 21-ei alakuló ülésen
felülvizsgálta Fegyvernek Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet 48. § (3) bekezdésében a bizottság neve elírásra került.
Javaslom, hogy az „OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG” nevét
módosítsa a testület „OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG” névre.
Javaslom továbbá a rendelet 60 §-át kiegészíteni (2) bekezdéssel, amely tartalmazza a jegyző
távollétében a helyettesítést, valamint a rendelet 6. sz. mellékletének önként vállalt
feladatokcímű részét a 25.) és a 26.) ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:
25.) Bölcsődei csoport fenntartása, az éves költségvetési rendelet szerint.
26.) Start munka, közfoglalkoztatás szervezése, végzése.
A rendelet 6. sz. melléklete „KÖTELEZŐ FELADATOK” részéből szükséges hatályon kívül
helyezni az alábbiakat:
6.)d.) ápolási díj alanyi jogon
h.) közgyógyellátás alanyi jogon és normatív közgyógyellátás
i.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
k.) időskorúak járadéka
8.)e.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” részéből az alábbiak hatályon kívül helyezését
javaslom:
24.) a.) átmeneti segély, temetési segély, méltányossági közgyógyellátás, felnőttek
kedvezményes szociális étkeztetés biztosítása a szociális rendeletben
meghatározottak szerint,
e.) foglalkoztatást elősegítő támogatás
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 48. § (3) bekezdésében az „OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS
SPORT BIZOTTSÁG” neve „OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG”
névre módosul.
2. § A rendelet 60. §-a 60. § (1) bekezdésre módosul és kiegészül az alábbi (2)
bekezdéssel:
„(2) A jegyző távollétében a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalban az igazgatási
csoportvezető helyettesíti.”
3. § A rendelet 6. sz. mellékletében a „KÖTELEZŐ FELADATOK” című rész 6.) d.),
h.), i.) és k.), valamint a 8.)e.) pontja hatályát veszti, az i.) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„i.) önkormányzati segély”
4. § A rendelet 6. sz. mellékletében az „ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK” című rész
24.)a.) és e.) pontja hatályát veszti és kiegészül az alábbi 25.), 26.) és 27.) ponttal:
25.) Bölcsődei csoport fenntartása az éves költségvetési rendelet szerint.
26.) Start munka, közfoglalkoztatása szervezése, végzése.
27.) Méltányossági közgyógyellátás
5. § E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésére a költségvetést
megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület minden év szeptemberi ülésére ütemezi a következő évi költségvetést megalapozó
rendeletek és határozatok felülvizsgálatát, különös tekintettel az ár- és díjtételekre.
2014. évben a választások előkészítése és lebonyolítása miatt november hónapban kerül sor a felülvizsgálatra az
alábbiak szerint:

A RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL RÉSZLETESEN

1.) Adórendeletek
Az alábbi táblázattal szemléltetjük a költségvetésben tervezett összegeket, az adónemenkénti
előírásokat, befizetések alakulását beszámoló készítéséig. (2014. október 31-ig beérkezett
adatok alapján):
(adatok e Ft-ban)
K.T-i döntés
alapján 2014. évi
költségvetési
előirány zat

2014.01.01.
Nyitó hátralék

ElőírásokTörlések
egyenlege

Sorszám

Adónem

1.

M agánszemélyek
komm. adója

18 556

15 755

21 961

19 553

18 232

2.

Hely i iparűzési
adó

60 000

26 581

58 700

58 405

29 205

3.

Gépjárműadó

10 546

20 771

32 106

9 965

27 937

4.

Letéti számla

2 300

1 314

2 456

1 767

2 041

- mezőőri járulék

2 300

1 003

2 456

1 711

1 787

- közcélú érd. hj.

0

311

0

56

254

91 402

64 421

115 223

89 690

77 415

Összesen:

Befizetések

Összes hátralék

Az adóbevételek jelen időpontig 89.690 e Ft összegben realizálódtak, százalékos arányban a költségvetési
előirányzat 98,12 %-ban teljesült, valamint a nyitó hátralék 18.416 e Ft-tal (nyitó tartozásból fennálló:
46.005 e Ft) csökkent 2014.01.01-jei állapothoz képest.
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A gazdasági helyzet továbbra is kihat az önkormányzati adóbevételekre. Mind a magánszemélyeket, mind pedig
a vállalkozásokat érinti az eladósodottság, a körbetartozás, ami sok bizonytalansági tényezőt jelent a bevételek
biztosítása során.
Az adózói kör fizetőképessége 2014. évre sem javult, számos végrehajtási cselekményt foganatosítunk. Jelentős
nagyságot mutatnak a hátralék összegénél a megszűnő vállalkozások adótartozásai (gépjárműadó: 6.596 eFt,
helyi iparűzési adó: 8.434 eFt). A felszámolás alá került vállalkozásoknál behajtási cselekményre már nincs mód,
a felszámoló felé bejelentett követeléseink megtérülése pedig nem valószínűsíthető.
Az adóbeszedési munka eredményeképpen 2013. évben is sikerült az előirányzott tervet teljesíteni, 93.363 e Ft
adóbevétel realizálódott a 75.405 e Ft képviselőtestületi döntés alapján költségvetési előirányzathoz képest.
Az önkormányzati adóbevételek behajtásán kívül más szervek megkeresésére is behajtást kell végeznünk, amely
egyre nagyobb számú és egyre jelentősebb leterheltséget jelent. 2013-ban 104 db, idén 84 db más hatóság
megkeresésére végeztünk behajtást, ezen eljárásokról 2013. évben 170 db, 2014-ben 119 db tájékoztatás történt a
végrehajtási eljárások eredményeiről.
Összességében megállapítható, hogy figyelembe véve a korábbi évek előírányzat pozitív teljesítéseit év végéig
várható az adóbevétel realizálódása.

1.1. Gépjárműadó
A gépjárműadó megállapítását a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény
szabályozza, az adókivetés továbbra is kizárólag a Közigazgatási És Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala által szolgáltatott adatok alapján történik.
2014. október 31-i állapotnak megfelelően 1336 fő adóalany 1963 db gépjármű után fizet adót. Az alapadó
36.558 eFt, a kedvezmények, mentességek levonása után 33.124 eFt a fizetési kötelezettség. A súlyos
mozgáskorlátozottságra adható mentességet 20 fő tudta igénybe venni, ami 179.505,- Ft adott adómentességet
jelent. (2013-ban 19 fő volt, 171.220,- Ft adott mentesség). A törvényi szabályozás szerint továbbra is legfeljebb
13.000,- Ft erejéig adható a mentesség összege.
Gépjármű nyilvántartás 2014. október 31-i állapotnak megfelelően:

2014
Gépjármű fajta
Darab
Személygépjármű
Autóbusz

Kedvezmény
össz.
16 936 635
0
Alapadó

1 380

Mentesség
össz.
380 335

15 948 105

Éves adó

17

1 316 470

14 352

91 080

1 211 038

220

9 634 640

880 510

679 926

7 724 598

7

528 160

32 725

0

495 435

91

894 435

0

0

851 630

3

20 700

0

0

20 700

Pótkocsi

226

7 126 680

0

178 020

6 778 770

Utánfutó

19

100 740

0

0

93 840

1 963

36 558 460

927 587

1 329 361

33 124 116

Tehergépkocsi
Vontató
Motorkerékpár
Lakókocsi

Összesen

2013. évről 2014-évre a gépjárművek száma 102 darabbal emelkedett, ami az éves előírás összegénél 1.140 eFt
növekedést eredményezett.
Fizetési halasztást ezen adónemből 2 adózó kérelmezett 433 e Ft összegre.
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Fizetési letiltással 27 fő hátralékos adózó esetében éltünk 2.990.670,- Ft összegben, ebből 731.707,-Ft teljesült.
A gépjárműadó és a magánszemélyek kommunális adó hátralék csökkentése érdekében november hónapban kb.
250-300 végrehajtási eljárás megindítására kerül sor folyamatosan azon adózók esetében, akik hátralékának
összege eléri a 30.000,- Ft-ot.
2013. január 1-jétől a gépjárműadó megosztott bevétellé vált, a települési önkormányzat által beszedett
gépjárműadó 40 %-a a települési önkormányzatot, 60 %-a a központi költségvetést illeti meg. Ellenben a
gépjárműadó kivetésével, beszedésével, kezelésével kapcsolatos feladatellátást továbbra is az önkormányzati
adóhatóság látja el 2014. évben. A gépjárműadó megosztását a Magyar Államkincstár ellenőrzi, az ellenőrzéshez
meghatározott adatszolgáltatást kell készítenünk.

1.2. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994. (XI.24.) rendelet:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó
adómaximum 2014. január 01-től 28.145,8 Ft/adótárgy, a helyi rendelet szerint az adó mértéke 2010. január 01.
napjától ingatlanonként évente 9.000,-Ft, üresen álló lakás és beépítetlen telek tulajdonosát 50 %-os mértékű
adókedvezmény illeti meg.
Az idei évben 2.671 db ingatlan adóztatásával az éves előírásunk 22.113 e Ft, kommunális beruházás miatt 11
ingatlan tulajdonosának állapítottunk meg mentességet az adó megfizetése alól, ami 99 e Ft adott kedvezményt
jelent. A bevallások alapján 309 ingatlant nem laknak életvitelszerűen, valamint 97 db beépítetlen telek van,
ezért csak az adó 50 %-át fizetik ezen ingatlanok tulajdonosai, ami 1.828 e Ft adott kedvezményt jelent.
A JNKSZ Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve részére beszámoló
készítésig 232 megkeresést küldtünk az adózók munkáltatójára vonatkozó adatainak tudakozása céljából,
valamint a korábbi időszakokban megkért munkahelyre vonatkozó adatokat is felhasználjuk. Továbbra is sok
esetben az adózók nem bejelentett munkahellyel rendelkeztek, vagy egyáltalán nem rendelkeztek munkahellyel,
a kapott ellátás letiltás alá nem volt vonható, a munkáltató a bejelentett címen nem volt található. Ezen
adónemből 504.785,- Ft adótartozásra 17 fő esetében bocsátottunk ki fizetési letiltást, melyből 299.302,- Ft
bevétel folyt be. Azoknál a munkahellyel nem rendelkező adózóknál, akik valamilyen Önkormányzat által
folyósított ellátásban részesülnek nyilatkozatuk alapján tartozásuk levonásra kerül, 116 db nyilatkozat alapján
havonta kb. 80.000,- Ft-tal csökken a hátralék összege minden adónemet érintően.

2014. évi adatok
Megnevezés
Ingatlanok
száma (db)

Építmény
Telek
Adótárgyak összesen
Kommunális beruházás
mentes ingatlan:
Nem életvitelszerűen lakott
(50 %-os kedv.)
Éves adókivetés

2015. évre várható adatok

Évi adóösszeg
(9.000,- Ft/év)
eFt

Ingatlanok
száma (db)

Évi adóösszeg
(9.000,-Ft/év)
eFt

2 574

23 166

2 580

23 220

97

437

97

437

2 671

23 603

2 677

23 657

11

99

9

81

309

1391

309

1391

22 113

22 185

Fegyvernek Város Önkormányzatának „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás”
pályázatának megvalósításához a lakossági hálózatfejlesztési hozzájárulás önerő összegére nincs szükség, mert a
szükséges önerőt az Önkormányzat állami támogatásokkal illetve a leendő üzemeltető szerepvállalásával
biztosítani tudja. A lakossági önerő megszűnésével az ingatlantulajdonosok a Lakás-takarékpénztári szerződés
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megtakarítását a Víziközmű-társulattal történt egyeztetést követően szabadon felhasználhatják. Mindezek
eredményeképpen adózóknak a szennyvíz beruházás céljára közműfejlesztési hozzájárulást nem kell fizetniük,
ezért a szennyvíz beruházás megvalósítása érdekében megkötött Fundamenta lakás-takarékpénztári számla
megnyitására igénybe vehető kommunális adókedvezmény, valamint a kommunális beruházás céljára teljesített
befizetés esetén adható adómentesség eltörlése szükséges.
Közműfejlesztési hozzájárulás szennyvízhálózat fejlesztése címén egy összegű befizetésekre a korábbi években
megállapított adómentességeket visszavonni már nem lehet. Az előző években kiadott határozatok alapján 2015ben 9 fő, 2016-ban pedig 2 fő fog adómentességben részesülni, mely 2015-ben 81.000,- Ft, 2016-ban 18.000,- Ft
adott mentességet jelent.
2013. július 15-től Fegyvernek városi rangot kapott, ezért szükséges a rendeletben a „község” elnevezést „város”
megnevezéssé módosítani.
A rendelet módosítását javasoljuk a „község” elnevezés változása, valamint a szennyvíz beruházás
megvalósítása érdekében történt változások miatt.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
………./2014.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés jogalkotói
hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet címe az alábbira módosul:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

2.

§ A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja, valamint a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

3.

§ A rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Község” megnevezés „Város” megnevezésre, a (2)
bekezdésben a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

4.

§ A rendelet „Adómentesség” címszó törlésre kerül és az 5. §-a hatályát veszti.

5.

§ A rendelet 6. § (1) bekezdésében a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

6.

§ A rendelet 7. § (2) bekezdése hatályát veszti.

7.

§ A rendelet 11. §-ában a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

8.

§ Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
(: Tatár László :)
polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

1.3. A helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet:
2013. évről 413 db bevallás érkezett, melyek feldolgozása után a 2013. évre számolt iparűzési adó összege
62.858 eFt.
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Az alábbi táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2013. évi adófizetési kötelezettség hogyan oszlott meg az
adóalanyok tevékenysége szerint:

Tevékenységi kör
megnevezése

Adóalanyok száma

2013. évi adóalap
összege (eFt)

2013. évi iparűzési adó
fizetési kötelezettség (eFt)

Mezőgazdasági vállalkozók

32

491 587

8 849

Őstermelők

147

223 822

4 029

Ipar

15

233 813

4 209

Kereskedelem

57

334 891

6 028

Vendéglátás

13

18 754

338

Szolgáltatás

149

2 211 919

39 405

Összesen

413

3 514 786

62 858

Az iparűzési adóalanyok száma a tavalyi évhez képest csökkent, mely az őstermelők számának csökkenésével
magyarázható. Ezzel ellenben az adófizetési kötelezettség a tavalyi évhez képest 9.836 e Ft-tal nőtt, mely a
vállalkozások adóalapjának növekedésével magyarázható.
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2001. január 01-től 2011. december
31-ig az adóalap 2 %-a volt, melyet a Képviselő-Testület 2012. január 01. napjától az adóalap 1,9 %-ára, 2013.
január 01. napjától az adóalap 1,8 %-ára, 2014. január 01. napjától az adóalap 1,7 %-ára csökkentett.
15 fő adózót szólítottunk fel állandó jellegű iparűzési adóbevallási kötelezettségének teljesítésére.
Az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet végző adózók esetében 17 vállalkozást szólítottunk fel
bejelentkezési és bevallási kötelezettségük teljesítésére. Ennek eredményeként 4 adózónak mulasztási bírság
került előírásra 40.000,- Ft összegben, melyből jelen időpontig 20.000,- Ft folyt be.
A rendelet módosítását nem javasoljuk.

2.) Vállalkozók támogatása
A Tisztelt Képviselőtestület 2013. január 01-től határozatlan időre a korrigált, átlagos statisztikai állományi
létszám alapján járó támogatás szüneteltetéséről döntött.
A rendelet módosítását nem javasoljuk.

3.) Járulékszerű bevételek
3.1. Mezőőri járulék 17/1998. (IX.4.) önkormányzati rendelet

2014. évben mezőőri járulékot 202 fő fizet, összesen 5157,5242 ha külterületi föld után. A
terület nagysága a tavalyi évhez képest közel azonos.
A mezőőri járulék mértéke bevezetése óta (1999.) két alkalommal emelkedett (2001. január 1-től, illetve 2006.
január 01-től), 2011. január 01-től csökkent. Jelenleg a járulék mértéke a hektár alatti területek szántó,
gyümölcsös területekre 250,-Ft/év, gyep területre 50,- Ft/év. Hektár felett szántó, kert, szőlő, zöldség,
gyümölcsös esetén 500,- Ft/ha/év, gyep, legelő, rét, parlag esetén 50,- Ft/ha/év. Az erdő művelési ágú területek
után nem kell járulékot fizetni.
Az alábbi tábla tartalmazza a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alá vont termőföldeket művelési áganként:
Megnevezés
Mezőőri
2014. évi
Befizetés
járulék
előírás (eFt)
(eFt)
Járulékot/hozzájárulást
Fizetők száma (fő)
202
2456
1711
Bevallott területek (ha)
5157,5242
-Szántó
4836,9112
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-Zöldség/gyümölcsös
-Gyep
-Parlag

48,9901
271,6229
-----

A rendelet módosítását nem javasoljuk.

II.
ÁR- ÉS DÍJTÉTELEKET TARTALMAZÓ RENDELETEK:
Az összes önkormányzati rendeletet áttekintettük és az alábbi rendeleteket javasoljuk
módosítani:
1.) Az állati hulladék elhelyezéséről szóló 33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az állati hulladék elhelyezéséről szóló rendeletet 2012. májusi ülésen fogadta el a testület, amelynek 5. §-ában
meghatározásra került, hogy az állati hulladékgyűjtő konténerben történő elhelyezés előtt az állati hulladék
tulajdonosának nettó 62,- Ft/kg összeget kell fizetnie. Ennek az összegnek a módosítását nem tartjuk
szükségesnek.
Az állati hulladék elhelyezéséről szóló rendeletből javasoljuk törölni a III. Fejezet ELJÁRÁSI,
VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK 7. és 8. §-át, amely a közigazgatási bírság kiszabását tartalmazza.
Fegyvernek 2013. július 15-én városi rangot kapott, ezért a rendeletben javasoljuk a „Nagyközség” megnevezést
„Város” megnevezésre módosítani.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……/2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Az állati hulladék elhelyezéséről szóló 33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ a rendelet címe az alábbira módosul:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
33/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete
Az állati hulladék elhelyezéséről

2.

§ A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi
rendeletet alkotja:”

3.

§ A rendelet 1. §-ában a „Nagyközség” megnevezés „Város” megnevezésre módosul.

4.

§ A rendelet 3. §-ában a „Nagyközség” megnevezés „Város” megnevezésre módosul, a „Fegyvernek
Nagyközség Polgármesteri Hivatala” szövegrész „Fegyvernek Város Önkormányzata” szövegrészre
módosul.
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5.

§ A rendelet 5. §-ának első mondata „Az állati hulladék tulajdonosának a (2) bekezdés szerinti
elhelyezés előtt a Polgármesteri Hivat pénztárába díjat kell fizetni:” hatályát veszi, helyébe az alábbi
szöveg lép:
„Az állati hulladék tulajdonosának a 4. § szerinti elhelyezés előtt a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
pénztárába díjat kell fizetnie:”

6.

§ A rendelet „III. Fejezet ELJÁRÁSI, VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK” cím törlésre kerül, valamint a
7. és 8. § hatályát veszti.

7.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

2.) A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletet 2013. augusztus hónapban módosította a testület, az utcanevek változására pedig 2013. november 1től került sor.
Fentiek miatt javasoljuk a rendelet módosításának alábbi rendelet-tervezet szerinti elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2014.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete
A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról szóló 11/1994.(V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet címe az alábbira módosul:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelete
A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról

2.

§ A rendelet 1. §-ának hetedik francia bekezdésében a „Vöröscsillag út” „Deák Ferenc út”-ra, a
nyolcadik francia bekezdésében a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út”-ra, a kilencedik bekezdésében
a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út”-ra, a tizenegyedik francia bekezdésben a „Sallai út” „Lelovich
György út”-ra, a tizenkettedik francia bekezdésben a „Kilián út” „Víztorony út”-ra, a tizenharmadik
francia bekezdésben a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet út”-ra, a tizenkilencedik francia bekezdésben
a „Felszabadulás út” „Szent Erzsébet úr”-ra, a huszadik francia bekezdésben a „Mező I. út” „Kápolna
út”-ra módosul.

3.

§ A rendelet 5. § (3) bekezdésében a „Gorkij útra” elnevezés „Boróka útra” elnevezésre módosul.

4.

§ A rendelet 5. § (6) bekezdésében a „Zalka Máté úti” elnevezés „Kodály Zoltán úti” elnevezésre
módosul.

5.

§ A rendelet 7. §-ának első, harmadik és negyedik francia bekezdésében a „Felszabadulás” elnevezés
„Szent Erzsébet” elnevezésre módosul.

6.

§ A rendelet 8/A. §-ában a „Felszabadulás” elnevezés „Szent Erzsébet” elnevezésre módosul.

7.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
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3.) A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A település környezetvédelméről szóló rendeletet 2012. szeptember hónapban módosította a testület, indokolt az
aktualizálása.
2013. július 15-én a település városi rangot kapott, valamint az utcanevek is változtak 2013. november 1-től,
ezért javasoljuk a rendeletben ezeket átvezetni, illetve a rendelet több §-ában is Körjegyzőséget, vagy körjegyzői
feladatokat ellátó jegyzőt említ, ezért javasoljuk ezeket módosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a fentiekben ismertetettek miatt a település környezetvédelméről
szóló rendeletet módosítani szíveskedjenek az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2014.(…….) önkormányzati rendelet-tervezete
A település környezetvédelméről szóló 13/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés
c.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§. A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja,
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 10. § (2) bekezdése és
a 46. § (1) bekezdés c.) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2.

§ A rendelet 2. §-ában a „nagyközség” és a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

3.

§ A rendelet 4. § (4) bekezdése az alábbira módosul:
„(4) Aki az által okozott szennyeződést közterületen nem szünteti meg, annak költségére a Jegyző a
szennyeződést megszünteti.”

4.

§ A rendelet 9. § (1) bekezdésében a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

5.

§ A rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Felszabadulás” elnevezés „Szent Erzsébet” elnevezésre módosul.

6.

§ A rendelet 10. §-ában a „körjegyzői feladatokat ellátó jegyző” szövegrész „jegyző” szövegrészre
módosul.

7.

§ A rendelet 12. § (3) bekezdésében a „körjegyzői feladatokat ellátó jegyző” szövegrész „jegyző”
szövegrészre módosul.

8.

§ A rendelet 13. §-ában a „község” megnevezés „város” megnevezésre módosul.

9.

§ A rendelet 19. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) A Képviselőtestület környezetvédelmi alapot hoz létre.
A környezetvédelmi alapot a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal elkülönítetten vezeti.
A környezetvédelmi bírságból származó bevétel teljes összege az alapban kerüljön felhasználásra.”

10. §. E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.
(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző
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4.) Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendeletet a testület 2011. május hónapban módosította,
2013. július 15-én a település városi rangot kapott, ezért szükséges a rendelet aktualizálása, a község elnevezés
város elnevezésre módosítása.
A rendelet végrehajtása 2014. évben forráshiány miatt felfüggesztésre került, amelyet a költségvetési rendelet
14. § (4) bekezdése tartalmaz. Javasoljuk azonban, hogy ne a költségvetési rendeletben történjen a felfüggesztés,
hanem a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendelet egészüljön ki a 6. §-sal az alábbiak szerint:
„6. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló
rendelet végrehajtását 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra felfüggeszti.”
Fentiek miatt javasoljuk a rendelet-tervezet alábbiak szerinti elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……./2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet címe az alábbira módosul:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
11/1993.(VI.04.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím adományozásának rendjéről”

2.

§ „A rendelet célja:”- t követő mondatba a „község” elnevezés „város” elnevezésre, a „FEGYVERNEK
KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET” szöveg „FEGYVERNEK VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍMET”
szövegre módosul.

3.

§ A rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Község” elnevezés „Város” elnevezésre módosul.

4.

§ A rendelet 1. § (3) bekezdés c./ pontjában a „KÖZSÉG” elnevezés „VÁROS” elnevezésre módosul.

5.

§ A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében a „község” elnevezés „város” elnevezésre módosul.

6.

§ A rendelet (2) bekezdésében az „Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság”
„Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul.

7.

§ A rendelet kiegészül az alábbi 6. §-sal:
„6. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a díszpolgári cím adományozásának
rendjéről szóló rendelet végrehajtását 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban
felfüggeszti.”

8.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

5.) A kitüntető díjak alapításáról szóló 4/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A kitüntető díjak alapításáról szóló rendeletet 2014. február hónapban fogadta el a testület, amelynek
végrehajtását 2014. évre felfüggesztette a 2014. évi költségvetési rendeletben.
Az előző rendelethez hasonlóan javaslom, hogy ne a költségvetési rendeletben történjen a felfüggesztés, hanem a
kitüntető díjak alapításáról szóló rendelet tartalmazza a felfüggesztést az alábbi rendelet-tervezet szerint:
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……./2014.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete
Kitüntető díjak alapításáról szóló 4/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja, továbbá a
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
Törvény 22. § (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet kiegészül az alábbi 10. §-sal:
„10. § Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kitüntető díjak alapításáról szóló rendelet
végrehajtását 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban felfüggeszti.”

2.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

6.) A középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló
31/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
A középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történ fellobogózásáról szóló rendeletet a képviselőtestület a
2013. február 21-ei ülésén módosította, ezért szükséges annak aktualizálása, a nagyközség elnevezés város
elnevezésre, a Községháza elnevezés Városháza elnevezésre, a Felszabadulás út Szent Erzsébet útra módosítása.
Javaslom továbbá
1.) A rendelet 2. § (1) bekezdésének „Nemzeti ünnepen a középületek mellett a nagyközség 1848-as emlékművén
is fel kell vonni a nemzeti zászlót (lobogót).” módosítását az alábbiak szerint:
(1) Március 15-én a középületek mellett a város 1848-as emlékművén, augusztus 20-án a középületek mellett a
város 1848-as és 1956-os emlékművén és október 23-án a középületek mellett a város 1956-os
emlékművén is fel kell vonni a nemzeti zászlót (lobogót).
2.) A rendelet 3. §-ának kiegészítését az „és az 1956-os” szövegrésszel.
Fentiek alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……./2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
A középületek és a közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról szóló 31/2012.(VI.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti
jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés 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.

§ A rendelet címében és jogszabályi hivatkozási részben a „Nagyközség” elnevezés „Város”
elnevezésre módosul.

2.

§ A rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Felszabadulás u.” „Szent Erzsébet út”-ra, a rendelet 1. § (1) és (2)
bekezdésében a „Községházán” elnevezés „Városházán” elnevezésre módosul.

3.

§ A rendelet 2. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
„(1) Március 15-én a középületek mellett a város 1848-as emlékművén, augusztus 20-án a középületek
mellett a város 1848-as és 1956-os emlékművén és október 23-án a középületek mellett a város
1956-os emlékművén is fel kell vonni a nemzeti zászlót (lobogót).”

4.

§ A rendelet 3. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 3. § lép:
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„3. § Az 1848-as és az 1956-os emlékmű felzászlózása (lobogózása) a Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár feladata.”
5.

§ A rendelet 3/A. §-a törlésre kerül.

6.

§ Ez a rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

7.) A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet a testület a 29/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelettel módosította.
Forráshiány miatt javasoljuk a rendelet végrehajtásának felfüggesztését 2014. december 1. – 2019. december 31.
közötti időszakban.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……./2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a
32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet 7/A. §-a hatályát veszti, helyébe az alábbi 7/A. § lép:
„7/A. § A rendelet végrehajtása 2014. december 1. – 2019. december 31. közötti időszakban
felfüggesztésre kerül.”

2.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

8.) A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2014.(VIII.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletet a 2012. augusztus 24-ei ülésen módosította
a testület, ezért szükséges annak aktualizálása, a Nagyközségi megnevezés Városi megnevezésre módosítása.
Fentiek miatt javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……/2014.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdése és a 12. § (5) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
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„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Tv. 6. § (4) bekezdése és a 12. § (5) bekezdése alapján az
alábbi rendeletet alkotja:”
2.

§ A rendelet 7. § (2) bekezdésében a „Nagyközségi” megnevezés „Városi” megnevezésre módosul.

3.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

9.) A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendeletet a testület 2012. június hónapban módosította. Javasoljuk a rendelet módosítását, mert Fegyvernek
település 2013. július 15-től városi rangot kapott, szükséges a rendeletben a Nagyközség megnevezést Város
megnevezésre módosítani.
Javasoljuk továbbá a rendelet 4. § (2) bekezdésének
(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.
módosítását az alábbira:
(2) Az illetményelőleg mértéke: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozottak szerint.
A rendelet 4. § (3) bekezdését: „Az illetményelőleg kamatmentes, összegét a felvételt követő 6 hónapon belül
kell visszafizetni.” szintén tartalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvény, ezért javasoljuk azt törölni a
rendeletből.
Fentiek alapján javaslom a rendelet alábbiak szerinti módosítását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének
……/2014.(…..) önkormányzati rendelet-tervezete
A köztisztviselők kedvezményeiről szóló 11/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörben, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. tv. 237. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul:
„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 237. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2.

§ A rendelet 1. § Általános rendelkezés címet követő mondat az alábbira módosul:
„A rendelet hatálya kiterjed a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire.”

3.

§ A rendelet 2. § (6) bekezdésében a „Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál” szövegrész a
„Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál” szövegrészre módosul.

4.

§ A rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbi (2) bekezdésre módosul:
„(4) Az illetményelőleg mértéke: A személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozottak
szerint.”

5.

§ A rendelet 4. § (3) bekezdése törlésre kerül.
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6.

§ E rendelet 2014. november 30-én lép hatályba.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

10.) Lakáscélú munkáltató támogatásról szóló rendelet elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet 2.7. pontja alapján önkormányzati
rendeletben szabályozott munkáltatói lakáscélú támogatás minősül adómentesnek. Így azt a 45/2014.(II.27.) sz.
önkormányzati határozatban megállapított változatlan feltételekkel javasoljuk rendeletbe foglalni és a határozatot
hatályon kívül helyezni.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2014.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Lakáscélú munkáltatói támogatásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.

§ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Fegyverneki Orvosi Rendelő
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelyei

Költségvetési szervek, intézmények közalkalmazottai részére lakáscélú munkáltatói támogatást biztosít.
2.

§ A munkáltatói támogatás kérelmére, elbírálására, szerződéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat a
rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

3.

§ E rendelet 2014. november 30-án lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati
határozat hatályát veszti.

(: Tatár László :)
Polgármester

(: Buzás Istvánné dr. :)
jegyző

1.sz. melléklet
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
I.
1.)

A munkáltatói kölcsön igénylése, elbírálása, megállapodás megkötése
1/a.

A közalkalmazottak munkáltatói kölcsön igényüket a polgármesternek juttatják el,
aki dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a kérelmekről. A
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közalkalmazott az intézménynél fennálló munkaviszony ideje alatt lakáscélú
támogatást csak egy ízben igényelhet.
1/b.

A munkáltatói kölcsönre való javaslattételnél és a kijelölésnél a kérelmező
munkavégzését, lakáskörülményeit, a lakásigényének mértékét, jövedelmi, vagyoni
és szociális helyzetét figyelembe kell venni.
A kölcsön összegének megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a kérelmező
milyen visszafizetési feltételeket tud vállalni.

1/c.

A kérelemnek tartalmaznia kell: (2. sz. melléklet)
– a lakáscélú támogatás formáját,
– az igényelt kölcsön összegét,
– törlesztési időt, módját,
– vásárlás esetén a megvásárolni kívánt lakás helyét (cím),
– lakásépítés (bővítés) helyét, a jogerős építési engedély meglétét,
– a kérelmező személyi adatait, családi, szociális helyzetét, köztisztviselői
jogviszony kezdetét, foglalkozását, lakáskörülményeit,
– házastárs személyi adatait,
– pénzügyi források részletezését,
– kérelem indoklását.

2.)

A polgármester döntése alapján az a.) pontban írt határidőt követő 8 napon belül a
Polgármesteri Hivatal utalja ki a támogatást.

3.)

A polgármester a munkáltatói
megállapodást köt. (3. sz. melléklet)

4.)

A munkáltatói kölcsön összege után az OTP (Takarékszövetkezet) kezelési költséget
számít fel, mely a dolgozót terheli. A kölcsön tartozás késedelmes visszafizetése
esetén a kamatfizetés tekintetében a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

5.)

A kölcsönt a közalkalmazottnak az OTP (Takarékszövetkezet) tartozásként írja elő. A
munkavállaló által teljesített visszafizetéseket a pénzintézet a „lakásépítési számlája”
javára a megállapodás szerint elszámolja.

6.)

A közalkalmazott tulajdonába kerülő lakás a ki nem egyenlített munkáltatói kölcsön
fedezetéül szolgál. Az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot, és a követelések
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetésükig fennálló elidegenítési és terhelési
tilalmat kell bejegyezni, melynek költségét külön-külön, eljáró szervenként
(pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló fizeti meg.

7.)

A lakást a tartozás fennállásának ideje alatt a kölcsönt engedélyező szerv
hozzájárulásával szabad elidegeníteni vagy megterhelni, elcserélni.

8.)

Ha a támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt
lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel
szerez újabb tulajdonába kerülő
lakást, a kölcsön tartozást biztosító jelzálogjogot
a cserével, illetőleg adásvétellel megszerzett lakásra be kell jegyezni.

kölcsönben

II.

részesített

dolgozóval

írásbeli
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A munkáltatói kölcsön jogcíme, feltételei átvállalása, a megállapodás
megszegésének következményei
1.)

Az éves költségvetési rendeletben biztosított lakásépítési alapból kölcsön nyújtható a
forrás erejéig:
a.)
b.)

c.)

Fegyvernek közigazgatási területén (belterületén) lévő lakás vásárlásához,
lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadása előtt.
A tulajdonába kerülő lakás építéséhez, újjáépítéséhez és vásárlásához,
cseréjéhez, tekintet nélkül arra, hogy a lakást kitől és milyen formában
vásárolja.
Az önálló lakást eredményező emeletráépítéshez, tetőtér beépítéshez, a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához, toldalék
építéséhez, szoba, fürdőszoba, egyéb lakóhelyiség ki- és átalakításához.
Korszerűsítéshez (pl. víz-, gáz bekötés), homlokzat felújításhoz.
Új munkavállalónak a korábbi munkáltató szervnél még ki nem egyenlített
kölcsöne kiváltására, törlesztésére.

2.)

A munkáltatói kölcsön mértéke: a szociálpolitikai kedvezménnyel csökkentett építési
költség, vételár 30 %-a, legfeljebb 180.000.- Ft.

3.)

A támogatásban részesült közalkalmazott a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást
elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben az adásvételi szerződés
megkötésével egyidőben kifizeti.

4.)

Házassági vagyonközösség megszüntetése vagy elhalálozás esetén, ha a kölcsönben
részesültnek kiskorú gyermekei vannak, a munkáltatói kölcsön tartozás megtérítését –
a munkáltató szerv hozzájárulása esetén – a lakásban maradó, kölcsön támogatásban
nem részesült, a kölcsönt nyújtó munkáltató szervvel munkaviszonyban nem álló
házastárs, valamint a kiskorú gyermek gyámja átvállalhatja.

5.)

Ha a munkáltatói kölcsönben részesült munkavállaló a megállapodásban vállalt
kötelezettségét megszegi vagy közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a
polgármester köteles a ki nem egyenlített kölcsönt megvonni, a kifizetett támogatást
egy összegben visszakövetelni. A visszakövetelt összeg után a Ptk-ban foglalt kamatot
kell a kölcsön megvonásának időpontjától kezdődően megfizettetni.

6.)

Nincs helye a munkáltatói kölcsön egy összegben való visszakövetelésének, ha a
közalkalmazott jogviszonya öregségi és rokkantsági nyugdíjazás miatt szűnik meg.
III.
Munkáltatói kölcsön törlesztése, kedvezmények megadásának feltételei

1.)

A közalkalmazott a lakásépítési, vásárlási kölcsönt attól függően, hogy az építési
költségnek, illetve a lakás árának milyen hányadát teszi ki, felhasználhatja
a.) a saját erő összegének mérséklésére
b.) a kedvezményes kamatozású kölcsön csökkentésére
c.) a bankkölcsön csökkentésére.
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2.)

A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt az OTP területileg illetékes
fiókja (Takarékszövetkezet) útján kamatmentesen, havi részletekben, a felek
megállapodásában meghatározott – legfeljebb a szerződés aláírásától számított 5 év
alatt köteles visszafizetni. A havi törlesztőrészletet a pénz felvételét követő hó első
napjától havi egyenlő részletben, tárgyhó 15-ig kell megfizetni.
Különösen indokolt esetben (pl. sorkatonai szolgálat teljesítése, gyermekgondozási
segély, gyermekgondozási díj, 6 hónapon túli betegség miatti keresőképtelenség és
egyéb rendkívüli családi körülmények miatt) legfeljebb másfél évre a törlesztés
szüneteltetése is engedélyezhető kérelemre. A törlesztés szüneteltetését a jegyző
engedélyezi és erről értesíti az OTP
területileg illetékes fiókját
(Takarékszövetkezetet).”
-.-.-.-.-.-.A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
KÉRELEM
a lakáscélú munkáltatói támogatáshoz

2. sz. melléklete

1.)Kérelmező neve:
_______________________________________________________________________
Szül.év, hó, nap:
________________________________________________________________________
Családi állapota:
________________________________________________________________________
2.)Lakcíme:
________________________________________________________________________
3.)Munkahelye:
________________________________________________________________________
4.) Foglalkozása:
________________________________________________________________________
5.) Közalkalmazotti jogviszony kezdete: _______________________________________
6.) Szociális helyzet, családtagok száma, lakáskörülményei, milyen jogcímen lakik a lakásban
(tulajdonos, családtag, stb.)
_______________________________________________________________________
7.) Házastárs neve, szül. év, hó,nap___________________________________________
8.) Lakáscélú támogatás formája: építés – vásárlás – bővítés – felújítás, korszerűsítés
9.) Megvásárolni kívánt lakóház címe, vételára:
_______________________________________________________________________
10) Építés (bővítés, felújítás)helye:___________________________________________
Jogerős építési engedély száma _____________________________________________
Várható bekerülési költség:_________________________________________________
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10.) Igényelt kölcsön összege:_______________________________________________
Törlesztési idő, módja: ____________________________________________________
11.) Pénzügyi források részletezése: __________________________________________
12.) Indoklás:
_______________________________________________________________________
13.) Munkáltató javaslata: _________________________________________________
Kelt: ………………………..
__________________________
kérelmező aláírása
3. sz. melléklete
A dolgozók lakáscélú munkáltatói támogatása
MEGÁLLAPODÁS
Lakáscélú munkáltatói támogatásra
Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében a
polgármester
Másrészről .................................munkavállaló között lakásépítés, vásárlás, felújítás
(Fegyvernek, ..........................................u. .............. sz.) munkáltatói támogatásának
nyújtása és igénybevétele tárgyában, az alábbi feltételek mellett:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata az intézményi tevékenység tartós és színvonalas
ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítása érdekében kötelezettséget vállal arra,
hogy nevezett munkavállaló részére lakásépítési alapjából
.............,- Ft.
Azaz: ................... Ft. visszatérítendő kamatmentes lakásépítési (vásárlási, felújítási) kölcsönt
biztosít az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Törökszentmiklós ügyrendjében meghatározott
szabályok szerinti lebonyolítással, 3 %-os kezelési költség felszámítása mellett. A kezelési
költség a munkavállalót terheli.
2. A munkáltató és munkavállaló hozzájárulást és megbízást adnak arra, hogy a ...................
Ft munkáltatói kölcsön biztosítására a jelzálogjogot az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Rt. (székhely: 1876. Budapest, V. Nádor út 16., cégjegyzékszám: 0110-041585, törzsszám: 10537914) pénzintézet, illetve annak képviseletében eljáró OTP és
Kereskedelmi Bank Rt Törökszentmiklósi fiókja (cím: Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út
134/136.) saját nevében a Földhivatali ingatlan-nyilvántartás ........... hrsz. alatt felvett,
természetben a Fegyvernek, ..............................u......szám alatti ingatlanra a Fegyvernek
Város Önkormányzat –munkáltató- (székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.)
javára az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztesse, illetve azt az OTP Bank Rt. által vezetett
számlán nyilvántartott kölcsön visszafizetésekor töröltesse, melynek díját külön-külön,
eljáró szervenként (pénzintézet, Földhivatal, Önkormányzat) a munkavállaló köteles
megfizetni. *2
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Továbbá hozzájárulását adja a munkavállaló, hogy az ingatlan nyilvántartásba a követelés
megszűnéséig, illetve teljes visszafizetéséig elidegenítési és terhelési tilalom legyen
bejegyezve.
3. A kölcsön törlesztési ideje .......év. A kölcsön visszafizetését a pénz felvételét követően
...........-ig kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben, tárgyhó 15-ig a pénzintézeten
keresztül.
4. A munkavállaló vállalja, hogy
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát a kölcsön törlesztési időig fenntartja.
b.) A kölcsön tartozás fennállásáig az ingatlanra biztosítási kötelezettséget vállal.
5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az 1.) pontban jelzett összeg, illetve annak a
törlesztése után fennálló részét egy összegben vissza kell fizetnie:
a.) Közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, kivéve az öregségi és rokkantsági
nyugdíjazás miatti jogviszony megszűnés eseteit.
b.) A munkáltatói kölcsönnel terhelt lakást értékesíti, kivéve a megállapodás 6.)
pontjában foglaltakat.
6. A munkavállaló a munkáltatói kölcsönnel terhelt lakását a szabad forgalomban
elidegenítheti, ha a fennálló kölcsön tartozását egy összegben, az adásvételi szerződés
megkötésével egyidőben kifizeti.
7. A megállapodás 6.) pontjában felsoroltaktól eltérő esetekben a lakást a tartozás
fennállásának ideje alatt csak a támogatást nyújtó hozzájárulásával szabad elidegeníteni
vagy megterhelni, elcserélni.
8. Ha a munkavállaló a 7.) pont szerinti munkáltatói kölcsönnel épített, vásárolt lakását a
tulajdonába kerülő másik lakásra cseréli el, vagy adásvételi szerződéssel szerez újabb
tulajdonába kerülő lakást, a kölcsöntartozást biztosító jelzálogjogot – a cserével, illetőleg
adásvétellel – megszerzett lakásra be kell jegyezni.
9. A megállapodás módosításával, felbontásával, a kötelezettségek teljesítésével, annak
következményeivel kapcsolatos vitás ügyekben a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályok
az irányadók.
A megállapodásban foglaltakat a felek helybenhagyólag aláírják.
Fegyvernek, 20... ................. .....
……………………………

……………………………..

munkavállaló

polgármester

.........../2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

A lakáscélú munkáltató támogatásról szóló 45/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat
hatályon kívül helyezéséről
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lakáscélú munkáltatói
támogatásról szóló 45/2004.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül
helyezi.
Erről értesül:
1.) Intézményvezetők
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Fegyvernek, 2014. november 14.
Tatár László
Polgármester
Javasoljuk, hogy az alábbi rendeletek módosítását a december 11-ei ülésen tárgyalja a testület. A költségvetés
ismeretében teszünk javaslatot a díjtételek változásáról, esetleges emeléséről.

11.) A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet
12.) Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet
13.) A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

14.) Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén a vásárok tartásának rendjéről
szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
15.) Fegyvernek Nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet
16.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2014.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendeletet a testület a 2013.
decemberi ülésén módosította utoljára.
A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai miatt javasoljuk, hogy a decemberi ülésen kerüljön
módosításra a rendelet.

17.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2007.(XII.27.) és a helyi építészeti örökség
védelméről szóló 20/2004.(V.28.) önkormányzati rendeletek módosításáról
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2015. június 30-ig elkészül a település rendezési terve, amely tartalmazza majd az új Helyi Építési Szabályzatot
és a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletet, ezért e két rendelet módosítását nem javasoljuk.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésére a 2015. évi
nyersanyagnorma megállapításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
2015. január 1-től bevezetésre kerülnek a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014.(IV.30) EMMI rendelet előírásai. A rendelet meghatározza korcsoportonként:
- a nyersanyag-kiszabati előírásokat egy adagra,
- a napi energiaszükségletet,
- adagolási útmutatót,
- napi megengedett sóbevitelt,
- tíz élelmezési napra az egyes élelmiszerekre, élelmiszer csoportokra vonatkozó előírásokat,
- a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszer csoportok körét és mennyiségét.
A jelenlegi nyersanyagnormából nem tudjuk biztosítani mindezeket, ezért szükségesnek tartjuk a
nyersanyag norma emelését az alábbiak szerint:
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 5,26 %-os növelését
javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a nyersanyagárak folyamatosan
változnak.
2014. január 1-jétől a felhasznált nyersanyagok egységára összességében 2 %-os növekedést mutat.
Az alábbi táblázat a nyersanyagnorma napi összegének változását, és a javasolt norma alakulását mutatja
be:
Megnevezés

Bölcsőde:
-reggeli
-tízórai
-ebéd
-uzsonna
Bölcsőde átl.em.
Összesen:
Óvoda :
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Óvoda átl.em.
összesen:
Iskola
Alsó tagozat:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Iskola átl.em.
összesen:
Felső tagozat:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

2013. évi
norma
Ft.

2014. évi
norma
Ft.

Változás
előző évhez
Ft.
%

2015. évi
norma
Ft

Változás
előző évhez
Ft
%

63.58.160.58.-

65.59.165.59.-

+ 2.+ 1.+ 5.+ 1.-

+ 3,17
+ 1,72
+ 3,13
+ 1,72

67.60.171.61.-

+ 2.+ 1.+ 6.+ 2.-

+ 3,08
+ 1,69
+ 3,64
+ 3,39

339.-

348.-

+ 9.- + 2,65

359.-

+ 11.-

+ 3,16

64.161.60.-

67.166.62.-

+ 3.- + 4,69
+ 5.- + 3,11
+ 2.- + 3,33

70.171.64.-

+ 3.+ 5.+ 2.-

+ 4,48
+ 3,01
+ 3,23

285.-

295.-

+ 10.-

+ 3,51

305.-

+ 10.-

+ 3,39

-196.65.-

-203.68.-

-+ 7.+ 3.-

-+ 3,57
+ 4,62

-209.70.-

-+ 6.+ 2.-

-+ 2,96
+ 2,94

261.-

271.-

+ 10.-

+ 3,83

279.-

+ 8.-

+ 2,95

----

----

----

-211.71.-

-+ 8.+ 3.-

-+ 3,94
+ 4,41

----

2
Iskola átl.em.
összesen:
Felnőtt
- ebéd
Össz átl.
Emelkedés
Össz.átl.
emelkedés

--

--

--

--

282.-

+ 11.-

+ 4,06

265.-

265.-

+ 0.-

+ 0,00

295,-

+ 30.-

+ 11,32

1 150.-

1 179.-

+ 29 .-

+ 2,52

1 241.-

+ 62.-

+ 5,26
+ 5,26

Az alábbiakban részletezzük a 2015-re javasolt 5,26 %-os norma emelés alapján az intézmény várható
bevételeit és kiadásait:

Nyersanyag összesen
Helybeli étk. rezsi bev.
Örm., Kuncs., és Kétpó étk. rezsi bev.
Egyéb szolgáltatás rezsi bevétele
Rezsi összesen
Nyersanyag és rezsi összesen
Egyéb bevétel
Intézményfinanszírozás
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja
Bevétel Összesen

52 311
30 885
1 290
254
32 429
84 740
1 498
24 545
22 909
133 693

2015. évi
javasolt
előirányzat
55 025
32 437
1 327
254
34 018
89 043
318
14 416
24 071
127 848

KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Élelmiszer beszerzés
Készletbeszerzések
Szolgáltatások
ÁFA kiadások
Különféle dologi kiadások
Támogatás értékű kiadások
Kiadás Összesen

27 941
7 491
52 311
3 987
12 448
22 965
318
6 232
133 693

25 198
6 750
55 025
3 987
12 448
24 122
318
0
127 848

BEVÉTEL

2014. eredeti
előirányzat

Az étkeztetés bevételének számítása a 2014. évi eredeti költségvetési előirányzatban tervezett adagszám
figyelembevételével történt a javasolt norma emelés összegével.
Összességében a 2015-re javasolt 5,26 %-os norma emeléssel számolt 127 848 e Ft összes bevétel 14
416 e Ft önkormányzati kiegészítéssel fedezi csak a 2015. évre tervezett kiadásokat.
A munkabérek a 2006. április 01-jétől érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján
kerültek megállapításra 20 fő alkalmazotti létszámmal számolva. A tervezett személyi juttatás összege
nem tartalmazza a közalkalmazottak kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) összegét. Az energia – és
közüzemi díjak a 2014. évi eredeti előirányzatban tervezett fogyasztásnak megfelelően kerültek
megállapításra. A további kiadások a 2014. évi eredeti előirányzattal azonos szinten lettek tervezve. A
javasolt norma emelés kidolgozásánál figyelembe vettük a 2014-es év tapasztalatait, a 2015-ös évre
várható nyersanyagárak változását.
Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
polgármester
Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2014.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete
a 2015. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
§. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény
Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott
Iskola
Alsó tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott
Felső tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

67.-

60.-

171.295.-

61.-

359.295.-

70.-

171.295.-

64.-

305.295.-

-

209.295.211.295.-

70.-

279.295.282.295.-

-

71.-

összesen
Ft.

Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

295.295.-

295.295.-

5. Alkalmazott

295.-

295.-

6. Egyéb vásárló

295.-

295.-

(2) A Gyermekélelmezési Konyha az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyagot az alábbi összeggel
számlázhatja, értékesítheti:
a.) A Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai részére a nyersanyagnorma napi költségének 5 %-kal
emelt összegével.
b.) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében az 1-3. sorszámig terjedő intézményben az ellátottak részére a
nyersanyagnorma napi költségének 60 %-kal emelt összegével.
c.) A rendelet 1. §. (1) bekezdés 4/a. pontja szerinti ellátottak és a 1-5. pont szerint étkező alkalmazottak
és a 6. pont szerinti egyéb vásárlók a napi nyersanyagnorma 71,60 %-kal emelt összegével.
d.) Fegyvernek közigazgatási területén kívülről étkezők esetén a nyersanyagnorma napi költségének az
- az 1. §. (2) a.) és b.) pontja esetében 60 %-kal emelt összegével
- az 1. §. (2) bek. c.) pontja esetében 80 %-kal emelt összegével.
2. §. Az intézményi és egyéb alkalmazottak által fizetendő térítési díj a nyersanyagnorma rezsi költséggel
növelve és ÁFÁ-val.
3. §. Értelmező rendelkezés:
(1) Egyéb alkalmazott: Fegyvernek Város Önkormányzat által fenntartott, a rendelet 1. §. (1) bek.
1-4. pontjaiba foglalt intézményeibe nem tartozó intézményi dolgozók, így a Fegyverneki
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Művelődési Ház és Könyvtár, Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Orvosi Rendelő, Fegyverneki Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény által foglalkoztatott közalkalmazottak és
köztisztviselők.
(2) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-5. pontjaiba nem tartozó étkezők>
(3) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.
4. §. Megtakarítás év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi szinten.
5. §. Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba és 2015. december 31-ig érvényes.

Tatár László
polgármester

Buzás Istvánné dr.
jegyző

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
52/2014.(II.27.) sz.

önkormányzati határozat:

Tartós kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az I-IV.
címeket a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:
I. Az illetménypótlékokat, illetménykiegészítéseket,
II. A 2013. december 31-ig kiadott közalkalmazotti címekkel kapcsolatos
címpótlékokat,
III. Intézményi önként vállalt feladatokat,
IV. Egyéb feladatokat.

I.
Címek, pótlékok
1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti címek:
1.1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyverneki Telephelye
1 fő munkatárs
1.2. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
Fegyverneki Telephelye
2 fő tanácsos
1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
Általános Iskola Intézményegység
Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény
3 fő tanácsos
Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény
4 fő tanácsos
Szakiskola Intézményegység
1 fő tanácsos
A címre járó pótlékot az önkormányzat nem fizeti 2013. január 1-től.
1.4. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
1 fő munkatárs
Az 1.) pontban szereplő intézményeknél a tanácsosi címet viseli
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése után a cím nem
adható ki.
2.) Pótlékok:
2.1. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható
meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. tv. 142. § szerint.
II.
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Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a Fegyverneki Önkormányzat területén lévő
intézmények esetében:
Megnevezés

Fő

Vezetői pótlék, Teljesítménypótlék Egyéb pótlék
Pótlék alap %-a Illetmény %-a
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető
Kinevezési
Határozat szerint
Gazdasági ügyintéző
1
20.000 Ft/hó
Családsegítő szolg.vez.
1
100
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
A képviselőtestület 2015. december 31-ig biztosítja a Tagóvoda vezetők részére megállapított 26.000,Ft/fő és a köznevelési törvényben nevesített intézményvezető helyettes és munkaközösségi vezetői
pótlék közötti különbözet, ezen felül
Bölcsődevezető
1
20.000,-Ft/hó
Gyermekvédelmi felelős 1
26.000,- Ft/hó
+ járulék
III. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola
IV. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Igazgató
Kinevezési
Határozat szerint
Gazdasági ügyintéző
0,75
15.000,- Ft/hó
Vezető könyvtáros
1
100
V. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Intézményvezető
Kinevezési
Határozat szerint
Gazdasági ügyintéző
1
15.000,- Ft/hó
Szakács, konyhavez.h.
2
75
Szakács, árukészl.fel.
2
75

III.
Intézményi önként vállalt feladatok
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés 2013. január 1-től
2.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás
feltételeit a rendőrség határozza meg)
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az önkormányzati és
létesítményi tűzoltóságra…vonatkozó szabályokról szóló 239/2011.(XI.18.)
Korm.rendelet 32. § (1) és (2) bekezdése alapján a Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság támogatására 2014. január 1-től évi 403.000,- Ft
támogatást biztosít.
4.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki telephely
SOS segélyhívó telefonrendszerben 1 fő 8 órás foglalkoztatott adminisztratív
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létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben 2015. január 1. - 2019. december
31. közötti időszakban.
IV.
Egyéb feladatok
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Önkormányzat,
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények a fegyverneki lakóhelyű,
közép- és felsőfokú oktatásban tanulók középiskolai, szakközépiskolai,
gimnáziumi, szakiskolai, főiskolai, egyetemi kötelező iskolai nyári
foglalkoztatásával, szakmai gyakorlat letöltésével.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az ellátandó
terület nagyságára - az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és
gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
2013. január 1-i hatállyal
 háziorvosok: bruttó
hétköznap





29.600.- Ft/16 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj

22.200.- Ft/12 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj
hétvégén és ünnepnapokon
asszisztensek: bruttó
8.800.- Ft/16 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétköznap
6.600.- Ft/12 óra (550,-Ft/óra) + járulék hétvégén
és ünnepnapokon
gépkocsivezetők: bruttó 6.400.- Ft/16 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétköznap
4.800.- Ft/12 óra (400,-Ft/óra) + járulék hétvégén
és ünnepnapokon

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Fegyverneki
Polgármesteri Hivataltól, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézményhez kiszervezett volt köztisztviselők részére a kiszervezés
időpontjában a köztisztviselőt megillető illetmény kifizetésével, továbbá a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti egyéb juttatások közül a
jubileumi jutalom, cafetéria juttatás biztosításával a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény eltérő rendelkezéséig.
4.) Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:
= Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény:
6,0 %
= Fegyverneki Orvosi Rendelő:
1,7 %
= Fegyverneki Polgármesteri Hivatal:
3,0 %
= Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha:
3,4 %
= Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ:
Gazdasági ügyintéző
34.000,- Ft/hó
2015. december 31-ig
= Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde:
Gazdasági ügyintéző
34.000,- Ft/hó
2015. december 31-ig
= Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Gazdasági ügyintéző
34.000,- Ft/hó
2015. december 31-ig
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5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
költségvetési törvény által finanszírozott köztisztviselői létszámon felüli létszámra,
összesen 24,375 főig történő foglalkoztatásával és az erre jutó személyi- és
járulékköltségek tervezésével.
Ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által
elfogadott 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Intézmények vezetői
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai
Kmft.

Tatár László sk.
Polgármester

Buzás Istvánné dr. sk.
jegyző

Herman József sk.
Jkv. hitelesítő
Kivonat hiteléül:
2014. február 28.
Schultz Ferencné
*1 A határozat III. fejezet 3.) pontjával kiegészül a 132/2014.(VIII.21.) sz. önk.hat.alapján.
*2 A határozat III. fejezete kiegészül a 4.) ponttal, a IV. fejezet 4.) pontjának az ötödik-hetedik bekezdésében
módosul a dátum a …../2014.(XI.20.) sz. önk.hat. alapján

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésére Fegyvernek
Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évre szóló munkatervének javaslatát a
Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bekezdés alapján elkészítettük.
A javasolt napirendeket többségében jogszabályi kötelezettség alapján kell tárgyalni. Ezen kívül saját
önkormányzati döntés alapján kerül sor intézményi beszámoltatásokra és egyéb napirendekre, mint pl.
az évi háromszori közmeghallgatásra.
Az államháztartásról szóló tv. módosítása következtében nem kötelező az éves tervkoncepció
készítése, továbbá a költségvetés I. félévi és ¾ éves beszámolója. A törvénytől eltérően azonban a
képviselőtestület tárgyalhatja ezeket a napirendeket. A képviselőtestület tájékoztatása érdekében
javaslom, hogy a későbbiekben is tárgyalja a testület e napirendeket.
2015. évben a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha beszámoltatását javaslom, melyet június
hónapra ütemeztünk.
Intézményvezetői állásra nem kell pályázatot kiírni, az intézményvezetői kinevezések 2018. évig
szólnak.
Közmeghallgatást a korábbi gyakorlatnak megfelelően terveztünk.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……/2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi munkatervének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzat 20. §. (2) bek. alapján a 2015. évi munkatervét e határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatala csoportvezetői
5.) Intézmények vezetői
Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
Polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2015. évi MUNKATERVE

I.

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




Március 5. Szapárfalu Klubkönyvtár
Március 12. Móra Ferenc Általános Iskola
Március 19. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra
Téma:
Tájékoztató:
- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
- az önkormányzat programjának teljesítéséről
- a szennyvízhálózat építéséről
II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE

15 órai kezdettel a hónap utolsó csütörtöki napján
JANUÁR 29.
1.) 2015. évi költségvetés előzetes tárgyalása (SZMSZ 30. §.)
2.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
(1997.évi CXL. 78. §. (5) b.) pont)
Előadó: Tatár László polgármester az 1.) napirendnél
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 2.) napirendnél

FEBRUÁR 26.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek.
2.) A 2014. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (5) bek.)
3.) Határozat az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29.
§ (3) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

MÁRCIUS 26.
1.) Beszámoló a város közrendjének-közbiztonságának
XXXIV.tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)
Előadó: rendőrkapitányság vezetője

helyzetéről.

(1994.évi
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ÁPRILIS 23.
1.)
2.)
3.)
4.)

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának jóváhagyása (Áht. 88. § (1) bek.)
Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 86. § (5) bek.)
A 2015. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.)
Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2014. évi ellenőrzésekről. (Mötv.
119. § (5) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

MÁJUS 28.
1.) A 2015. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai
munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.)
pontja, Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás 12/a., b. pontja)
3.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (gyermekvédelemről
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés)
4.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
tevékenységéről
Előadó: Tatár László polgármester az 1. napirendnél
Barta Józsefné igazgató a 2. napirendnél
Buzás Istvánné dr. jegyző és Barta Józsefné igazgató a 3. napirendnél
Tatár László polgármester a 4. napirendnél

JÚNIUS 18.
1.) Tájékoztató a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2010-2014. évi szakmai és
gazdasági tevékenységéről
Előadó: Temesváriné Bozsó Ágnes intézményvezető

AUGUSZTUS 27.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
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SZEPTEMBER 24.
1.) 2015. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.)
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata
3.) 2016. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. § (5) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 29.
1.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről (Mötv. 81.
§ (3) bek. 7.) pont)
2.) A Képviselőtestület 2016. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

NOVEMBER 26.
1.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének ¾ éves teljesítése
2.) A 2016. évi tervkoncepció jóváhagyása
3.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása (Szt. 110. §)
Előadó: Tatár László polgármester az 1.) és 2.) napirendnél
Barta Józsefné igazgató a 3.) napirendnél

DECEMBER 17.
1.) 2015. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 20-ai ülésére
az önkormányzat által 2015 évben támogatott ünnepekről és rendezvényekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a következő évet megelőző év utolsó
negyedévében határozatot hoz az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi
rendezvények megnevezéséről és azok időpontjáról. Az alábbi határozati javaslatban szereplő
rendezvények tekintetében az ünnepek esetében a 2014-es tervekben szereplő nemzeti, állami,
ill. emlék- és gyásznapok időpontja kerül meghatározásra. Ettől eltérően azonban a támogatott
városi rendezvények esetében a 2015-ös tervben nem szerepel a „Virágzó Tisza Napja”, ami
idén a Középtiszavidék Ízei-Folklór és Kulináris Fesztiválsorozat keretében pályázati
forrásból lett finanszírozva. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényt megfelelő pályázati
forrás esetén szeretnénk megtartani, de novemberig nem találtunk rá alkalmasat.
A Május 1-je önszerveződő program, amely mellé Fegyvernek Város Önkormányzata forrást
nem biztosít, de a Sporttelepen lehetőséget ad a civil szervezeteknek programok
kialakításához.
Rendezvényként kerül be májusban, a Gyereknap Szapárfaluban és Fegyvernek Város Napja
augusztusban, ami Önkormányzati és pályázati (megfelelő pályázat esetén) forrásból kerülne
megvalósításra.
Egyéb, határozati javaslatban nem szereplő városi, ill. térségi programok a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár 2015 éves munkatervében fognak a képviselőtestület elé
kerülni.
A napirend megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
…./2014.(XI.20.) sz.

önkormányzati határozati javaslat:

Az Önkormányzat által támogatott 2015. évi ünnepekről és rendezvényekről
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b.) pontja alapján a következő határozatot hozza:
Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a 2015. évben az
önkormányzat által támogatott ünnepeket és városi rendezvényeket az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK
Január 22. Magyar Kultúra Napja:
az ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. január 17.
Március 15. Nemzeti Ünnep
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megemlékezés időpontja: 2015. március 15.
Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
megemlékezés időpontja: 2015. június 4.
Augusztus 20. Állami Ünnep
megemlékezés időpontja: 2015. augusztus 20.
Október 6. Nemzeti Gyásznap
Október 23. Nemzeti Ünnep
ünnepség megrendezésének időpontja: 2015. október 23.
II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
II. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó
Megrendezésének időpontja a 2015. április 11.
Május 23. Gyereknap
megrendezésének időpontja: 2015. május 23.

VI. Vándorló Bográcsok Találkozója Örményes
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus. 15.
Örményesi testület még nem döntött az időpontról.

Fegyvernek Város Napja
megrendezésének időpontja: 2015. augusztus 01.

Fegyvernek, 2014. november 03.
Tatár László
polgármester
Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr. jegyző
3./ Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
4./ Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A tartós kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat újabb módosítására
teszünk javaslatot.
A határozat „III. Intézményi önként vállalt feladatok” fejezetet javasoljuk kiegészíteni az alábbi 4.) ponttal:
„4.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki telephely SOS segélyhívó
telefonrendszerben 1 fő 8 órás foglalkoztatott adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori
költségvetésben 2019. december 31-ig.”
A határozat „IV. Egyéb feladatok” fejezet 4.) pontja tartalmazza a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde és a Fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár gazdasági ügyintézőjének kereset-kiegészítését, amelyre a képviselőtestület 2014. december 31ig vállalt kötelezettséget.
Mivel a feladatot továbbra is el kell látni, ezért javasoljuk, hogy ezt az összeget kiegészítésként továbbra is
biztosítsa az önkormányzat a korábban önállóan működő és gazdálkodó 3 intézménye részére. E miatt
javaslom a fenti pontban a dátumot módosítani 2015. december 31-re.
Fentieknek megfelelően javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
……../2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alapján
az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló
52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1.) A határozat „III. Intézményi önként vállalt feladatok” fejezet kiegészül az alábbi 4.) ponttal:
„4.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki telephely SOS
segélyhívó telefonrendszerben 1 fő 8 órás foglalkoztatott adminisztratív létszám
tervezhető a mindenkori költségvetésben 2015. január 1. - 2019. december 31. közötti
időszakban.”
2.) A határozat „IV. Egyéb feladatok” fejezet 4.) pontjának ötödik, hatodik és hetedik bekezdésében
a „2014. december 31-ig” „2015. december 31-ig”-re módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
4.) Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
5.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
6.) Képviselőtestület tagjai
7.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdasági vezető
Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésére az
alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozatok módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 168/2014.(X.21.) sz. és a
169/2014.(X.21.) sz. önkormányzati határozatokkal állapította meg az alpolgármesterek
illetményét.
A határozat tévesen tartalmazza Dr. Bognár Zoltán és Dr. Tatár Gábor alpolgármesterek
illetmény megállapításának kezdő időpontját, mert az alpolgármesterek nem a választás
napján, hanem a képviselőtestület döntése alapján a 2014. október 21-ei alakuló ülésen
kerültek megválasztásra.
Fentiek alapján javaslom a határozatok alábbiak szerinti módosítását:
………/2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

Az alpolgármester illetményének megállapításáról
önkormányzati határozat módosításáról

szóló

168/2014.(X.21.)

sz.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 168/2014.(X.21.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

sz.

A határozatban a „2014. október 13-tól” szövegrész „2014. október 22-től”
szövegrészre módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés
Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
polgármester
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………/2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

Az alpolgármester illetményének megállapításáról
önkormányzati határozat módosításáról

szóló

169/2014.(X.21.)

sz.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 169/2014.(X.21.)
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

sz.

A határozatban a „2014. október 13-tól” szövegrész „2014. október 22-től”
szövegrészre módosul.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés
Fegyvernek, 2014. november 12.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE

5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésére a LIFEVOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladat-ellátási
szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás felmondására
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint, 2013. január 01-től hatályos I.sz.
háziorvosi szolgálat ellátására kötött feladat-ellátási szerződést a LIFE-VOLUME Kft. képviseletében
eljáró Dr. Otrosinka Sylwia közreműködő háziorvos 2014. november 30. napjával fel kívánja
mondani.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.tv. 2/B.§ (4) bekezdése minimum hat hónapban
határozza meg a felmondási időt.
A háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 4.2. pontjában foglaltak szerint a felmondási idő
mindkét fél részéről 6 hónap, mely jelen esetben 2014. december 1. – 2015. május 31-ig tartana. Dr.
Otrosinka Sylwia azonban 2015.01.01-től már máshol kíván háziorvosi feladatokat ellátni.

A.) A szerződésben foglaltak szerinti felmondás esetén:
I. A 6 hónapos felmondási idő alatt (2014.12.01-2015.05.31-ig):
•
•
•
•

a praxisjog és annak elidegenítési joga a háziorvost illeti meg,
a szerződés értelmében a I.sz. háziorvosi szolgálat folyamatos ellátásáról a háziorvos köteles
gondoskodni személyesen vagy helyettes háziorvos útján, melynek költsége őt terheli,
az OEP finanszírozást továbbra is a vállalkozó háziorvos kapja,
a település önkormányzata értesíti az engedélyező szerveket (OALI -praxis kezelő, ÁNTSZ,
OEP) a feladat-ellátási szerződés megszűnésének időpontjáról,

II. A felmondási idő letelte után 6 hónapig (2015.06.01-2015.11.30-ig):
•

•
•
•
•

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. felhatalmazása alapján a
313/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 13/A.§ (1) bekezdése szerint 6 hónapig Dr Otrosinka
Sylwia jogosult a praxis betöltésének lehetőségét hírdetni, illetve azt elidegeníteni,
az elidegenítésre vonatkozó szándékát a tv. 2/A.§-a alapján köteles bejelenteni a település
önkormányzatának,
a folyamatos ellátásról a fenntartó önkormányzat gondoskodik helyettes háziorvos
közreműködésével,és ha szükséges, szakdolgozó biztosításával,
az OEP finanszírozás az önkormányzatot illeti meg,
a felmerülő kiadások (személyi juttatás, járulék, dologi kiadás) az önkormányzatot terhelik

III. A felmondás napjától számított 12. hónap után (2015.12.01-től):
• amennyiben a háziorvos nem tudja értékesíteni a praxist 2015.11.30-ig, úgy a praxisjoggal az
OALI, mint praxiskezelő rendelkezik, és regisztrálja a megüresedett praxist,
• az önkormányzat jogosult a betöltetlen praxis elidegenítésének lehetőségét hírdetni és annak
betöltéséről gondoskodni,
• a folyamatos ellátásról továbbra is az önkormányzat gondoskodik helyettes háziorvossal,
• az OEP finanszírozás az önkormányzatot illeti meg,
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•

a felmerülő kiadások (személyi juttatás, járulék, dologi kiadás) az önkormányzatot terhelik

Az I.sz. háziorvosi szolgálat asszisztense LIFE-VOLUME Kft. alkalmazottja, azonban a betegellátás
megkívánja, hogy a megüresedett praxisban is rendelkezésre álljon szakdolgozó, melynek a havi bér
és járulék költsége kb. 200000,-Ft/hó. Jelenleg az üres praxist napi 25.000,-Ft díjazásért végzik a
helyettesítést ellátó háziorvosok, mely 22 munkanappal számolva egy hónapra 550.000,-Ft kiadást
jelent. Az asszisztens és a helyettesítés költsége kb. havi 750.000,-Ft, ezzel szemben a finanszírozás
800.000 - 900.000,-Ft között van 1 évig. 1 év után helyettesítéssel történő ellátás esetén a havi díjat
40%-al csökkenti az OEP. A fennmaradó 50.000 - 150.000,-Ft marad a praxisra eső, takarítók,
gazdasági ügyintéző személyi juttatására, gyógyszer-vegyszer és üzemeltetési költségekre, mely
szűkösen nyújt fedezetet.
A határozati javaslat szerint a Tisztelt Képviselőtestület nem tekint el a 6 hónaptól. Ez esetben
2015.05.31-ig a háziorvost terheli a kiadás. 2015.06.01-től az önkormányzat kapja a finanszírozást és
kell foglalkoztatnia 1 fő egészségügyi szakdolgozót.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
................./2014.(XI.20.)sz.

határozati javaslat:

A LIFE-VOLUME Kft. képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvossal kötött Feladatellátási szerződés és ügyeleti szolgálatban való közreműködésre kötött megállapodás
felmondásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja
alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a LIFE-VOLUME Kft.
képviseletében eljáró Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos által bejelentett III. számú
háziorvosi szolgálat 2013. január 01-től hatályos 59/2013.sz. Feladat-ellátási szerződés
felmondását 2014. november 30-ától számítva 6 hónapos felmondási idővel, 2015. május
31-ével.
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2015. június
1-től a III. számú háziorvosi szolgálatban 1 fő egészségügyi szakdolgozó bérköltségére,
az OEP finanszírozás terhére.
Erről értesül:
1. Dr. Otrosinka Sylwia a LIFE-VOLUME Kft. képviselője
2. Országos Alapellátási Intézet
3. Tatár László polgármester
4. Buzás Istvánné dr. jegyző
5. Képviselőtestület tagjai
6. Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója
Fegyvernek, 2014. november 17.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésére a III. számú
háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A 152/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, Dr. Landgraf József
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést módosítani szükséges, ugyanis a rendelkezésre
állási idő és a helyettesítést ellátó háziorvosok nem szerepelnek a szerződésben.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az III. számú háziorvosi szolgálat feladat-ellátási
szerződés 1.számú módosításával kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

……./2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

A III. sz. háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződés 1. számú módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a152/2014.(IX.25.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott, Dr.
Landgraf József háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását
megkösse.
Erről értesül:
1. Dr. Landgraf József
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Országos Alapellátási Intézet
5. Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2014. november 20.
Tatár László
polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 171., képviseli: Tatár László polgármester) mint Megbízó – továbbiakban:
Megbízó – és
Másrészről Dr. Landgraf József háziorvos (szül.: Szovjetunió Nagyszőllős, 1977.12.02., an.:
Szapkó Magdolna, Alapnyilvántartási szám: 63989, Taj: 119-052-037, adóazonosító jel:
8405125094, 5084 Rákóczifalu, Fűzfa út 40. sz. alatti lakos), mint Megbízott – továbbiakban:
Megbízott
Között 2014. szeptember 26. napján létrejött Feladat-ellátási szerződés az alábbiak szerint
módosul:
A 2.2./ pontja kiegészül az alábbival:
„Rendelkezésre állási idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00”

A 3.4./ pontja kiegészül a helyettesítést ellátó háziorvosokkal:
„1. Dr. Tóth Sarolta háziorvos Esz: 41540
2. Dr. Otrosinka Sylwia háziorvos Esz: 69205”
A Feladat-ellátási szerződés további részei változatlanok.

Fegyvernek, 2014. november 24.

…………………………………….
Megbízó

………………………………………
Megbízott

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-i ülésére
nyilatkozat a III. számú háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből történő ellátásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A 152/2014.(IX.25.) sz. önk .határozatban foglaltak szerint Dr. Landgraf József háziorvossal a
feladat-elláti szerződés megkötésre került, az ÁNTSZ működési engedély folyamatban van.
Az ügyintézés során az Országos Alapellátási Intézet – praxiskezelő – jelezte, hogy a
szolgáltatónak nyilatkoznia szükséges, hogy a feladat-ellátási szerződést területi érdekből,
területi ellátási kötelezettséggel köti.
A nyilatkozatra azért van szükség, mivel Dr. Landgraf József begyógyász, háziorvosi
szakképesítéssel nem rendelkezik,ennek megszerzése folyamatban van. Az OALI-val 2012benszakképesítés megszerrzésére kötött képzési szerződésnek legkésőbb 5 éven belül kell
eleget tennie.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az III. számú háziorvosi szolgálat praxisjogával
kapcsolatos kérelmet megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:
……./2014.(XI.20.) sz.

határozati javaslat:

Nyilatkozat az Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi szolgálat területi ellátási érdekből
történő ellátásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.)
alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestület nyilatkozik, hogy a III.
számú háziorvosi szolgálatra a Feladat-ellátási szerződést területi ellátási érdekből,
területi ellátási kötelezettséggel köti Dr. Landgraf József háziorvossal.
Erről értesül:
1. Dr. Landgraf József
2. Tatár László polgármester
3. Buzás Istvánné dr. jegyző
4. Országos Alapellátási Intézet
5. Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2014. november 17.
Tatár László
polgármester

Oktatási és Közm vel dési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2014. november 17-én – hétf n - 14 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek

Város

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

¾

éves

teljesítésér l
2. Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
3. 2015. évi nyersanyagnorma elfogadásáról
4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
5. Az önkormányzat által 2015 évben támogatott ünnepekr l és rendezvényekr l

6. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek, 2014. november 13.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
A Pénzügyi Bizottság ülését 2014. szeptember 24-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme
Napirend:

Képvisel testületi anyagok véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról
2. Fegyvernek Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervkoncepciójának
elfogadásáról
3. Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2014. évi m ködésér l
4. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 149-151. sz. alatti tankonyha Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha részére történ átadásáról
5. Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához való csatlakozásról
6. 2014. évi kistérségi START mintaprogram téli és egyéb értékteremt

program

során beszerzésre kerül anyagok közbeszerzési eljárásáról
7. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületével kötött
161/2013.(XI.21.) sz. határozattal elfogadott megállapodás módosításáról
8. Orvosi Rendel

III. számú háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerz dés

megkötésér l
9. Toyota gépkocsi értékesítésér l
10. Fegyvernek, Hársfa út 13/d. sz. alatti ingatlan nem lakás céljára szolgáló
helyiséggé átmin sítésér l

11. Kötelezettségvállalás használati díj kifizetésér l
12. Herman Felületkezel és Szolgáltató Kft. területvásárlási igényér l

Fegyvernek, 2014. augusztus 14.

Dr. Bognár Zoltán sk.
bizottság elnöke

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

Értesítem, hogy a bizottság

2014. november 18-án – kedden - 14 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képvisel testületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek

Város

Önkormányzat

2014.

évi

költségvetésének

¾

éves

teljesítésér l
2. Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
3. 2015. évi nyersanyagnorma elfogadásáról
4. Fegyvernek Város Önkormányzat Képvisel testülete 2015. évi munkatervének
elfogadásáról
5. Az önkormányzat által 2015 évben támogatott ünnepekr l és rendezvényekr l

6. Tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról

Fegyvernek, 2014. november 13.

Herman József sk.
bizottság elnöke

*23
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
*15 Hatályon kívül helyezve
*21*22
1. §. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontja alapján a következő rendeletet alkotja:
*15
2. §. Hatályon kívül helyezve
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az önkormányzat neve, jelképei
3. §. (1)

Az önkormányzat *21
megnevezése: FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA *22
székhelye
: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. *23

*22
Működési területe: Fegyvernek város közigazgatási területe (JászNagykun-Szolnok megye)
Határai

: Törökszentmiklós, Kenderes, Őrményes, Nagykörű,
Tiszabő települések
Fegyvernek Önkormányzat képviselőtestület képviselőinek névsorát az
SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.
4. §. (1)

Az önkormányzat jelképe:

1./ címer
2./ zászló
(2)
Az önkormányzat jelképeiről külön rendeletet alkot.
*21*23
(3)
Az önkormányzat jelentősebb városi események alkalmával jogosult az önkormányzat jelképeinek használatára, továbbá ezen alkalmakkor jogosult
kitüntető címeket, jelvényeket adományozni.
5. §. (1) Az önkormányzati bélyegzőkőn a Magyar Köztársaság címere használható.
Az önkormányzat körpecsétjén az önkormányzat címere használható

I. FEJEZET
A KÉPVISELŐTESTÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1./ Az önkormányzat feladata, hatásköre
6. §.(1) Az önkormányzati törvényben kötelezően előírt feladatok mellett az
önkormányzat önként is vállalhat feladatokat:
a./ Gazdasági Programjában
b./ éves költségvetésének keretében
c./ eseti döntéssel, melynek pénzügyi fedezetét a költségvetés módosítása során
biztosítja.
(2)

Az önkormányzat Gazdasági Programjában, éves költségvetésében határozza
meg a feladatellátás (törvényben előírt, önként vállalt) mértékét.

(3)

A feladat megvalósítások sorrendje:
a./ elsőként az önkormányzati tv-ben előírt feladatokat valósítja meg az
önkormányzat;
b./ a helyi népszavazáson megszavazott feladatok megvalósítása;
c./ a Gazdasági Programban foglalt feladatok;
d./ ezt követően kerülhet sor az egyéb feladatok megoldására.

(4)

7. §.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a rendelet 6. sz.
melléklete tartalmazza.

Hatályon kívül helyezve *21

7/A. §. Hatályon kívül helyezve *20
2./ A szervezetre vonatkozó előírások
8. §.

Hatályon kívül helyezve *21 *9*15

9. §.
A képviselőtestület hatáskörét ülésén gyakorolja.
*21
10. §. (1) A képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében a polgármesterre és a
képviselő-testület bizottságaira átruházhatja, e rendeletben a jogi személyiségű
társulásra ruházhat át hatáskört az alábbiak szerint:
a.) A képviselőtestület a Csorba Mikro-térségi Szociális Társulásra átruházza az alábbi
hatáskörök gyakorlását:
1.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,
2.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
3.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
4.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
5.) Költségvetési tervkoncepció elfogadásáról,

6.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,
7.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
8.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,
9.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.
(2) A polgármester, a bizottságok és a jogi személyiségű társulás az átruházott
hatáskört nem ruházhatja tovább.
(3) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör gyakorlói a következő, soros
testületi ülésen beszámolnak.
11. §.
12. §.

Hatályon kívül helyezve *21
Hatályon kívül helyezve *21

13. § Hatályon kívül helyezve *9
*15
3./ Hatályon kívül helyezve
*15
3/a. Hatályon kívül helyezve
14. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *21

(2)

Hatályon kívül helyezve *21

(3)
Hatályon kívül helyezve *21
*15
3/b. Hatályon kívül helyezve
*15
(1) Hatályon kívül helyezve
*15
(2) Hatályon kívül helyezve
*15
(3) Hatályon kívül helyezve
*15
3/c. Hatályon kívül helyezve
15. § (1)

Hatályon kívül helyezve *21

(2)

A nyári szünet időtartama: július hónap *21

(3)

A képviselőtestület üléseinek helye: a községháza tárgyalóterme. *21

16. §. Hatályon kívül helyezve *21
17.§

Hatályon kívül helyezve *21

18.§

Hatályon kívül helyezve *21

4./ A képviselőtestület Gazdasági Programja
19. § (1)

A Képviselőtestület Gazdasági Programját a polgármester köteles elkészíteni és
jóváhagyásra a testület elé terjeszteni az alakuló ülést követő 6 hónapon belül.
*13

A Gazdasági Program tartalmazza az önkormányzati törvényben előírt kötelező
és szabadon választott feladatokat, azok mértékét és végrehajtásuk módját.
A Gazdasági Program időarányos végrehajtásáról a polgármester évente
tájékoztatást ad. *21
(2)
A Gazdasági Program előkészítése a polgármester feladata, melyhez előzetesen
véleményt kérhet:
- az önkormányzati intézmények vezetőitől
- az önkormányzati bizottságok elnökeitől
- a helyben működő társadalmi szervek és nagyvállalkozók vezetőitől.
5./ A képviselőtestület munkaterve
20. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *21

(2)

A képviselőtestület feladatai ellátása, ülései megtervezése érdekében éves
munkatervet készít.

(3)

A munkaterv előkészítése a polgármester feladata, melyhez előzetesen
véleményt kérhet:
- az önkormányzati intézmények vezetőitől
- az önkormányzati bizottságok elnökeitől
- és a helyben működő társadalmi szervek vezetőitől.

(4)

A polgármester biztosítja, hogy a képviselőtestület és a bizottságok
munkatervei között megfelelő összhang legyen.

(5)

A munkatervnek tartalmaznia kell:
-

(6)

a tárgyidőszak fő feladatainak felvázolását,
a testületi ülések helyét, tervezett időpontját, napirendjét,
a napirendi pontok előadóinak megnevezését,
a közmeghallgatások idejét, napirendjét, előadóját,
egyéb szervezési feladatokat:
= a lakossági fórumok megszervezését, helyét, idejét,
= évfordulók, ünnepi események előkészítését.

A munkatervet meg kell küldeni:
- a települési képviselőknek,
- a bizottsági tagoknak.

21. §. A képviselőtestület ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a polgármesteri
hivatal a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatja az ülést megelőző 6 nappal.
6./ A képviselőtestületi ülés összehívása, vezetése
22. §. (1)

(2)

A képviselőtestület ülését a polgármester hívja össze. Az ülés meghívóját,
írásos előterjesztéseit, határozati javaslatait az ülés előtt 6 nappal kell megküldeni a képviselőknek, és a külön meghívottaknak.
A meghívónak tartalmaznia kell:
-

(3)

az ülés helyét, kezdési időpontját,
javasolt napirendeket,
a napirendek előadóit,
a meghívottakat.

A képviselőtestület üléseire külön meghívottak:
-

-

a tanácskozási joggal résztvevők:
a./ bizottsági tagok
b./ jegyző
c./ a jogszabályban meghatározottak
a tárgyalt napirend érintett szerv vezetője

(4)

Amennyiben a testület 2 héten belül újból ülésezik, az írásos anyagot az ülés
előtt 3 nappal kell kiküldeni.
Ez esetben a lakosság tájékoztatása (hirdetés közzététele is) az ülés előtt 3
nappal történik.

(5)

A meghívót a polgármester (alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke) írja
alá. *12

(6)

A polgármester tartós akadályoztatása esetén munkaterv szerinti ülést az
alpolgármester, akadályoztatása esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívhat
össze. *12

7./ A képviselőtestület tanácskozási rendje
23. § (1)

A képviselőtestület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester,
távollétében a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti. Ennek során: *12
a./ megállapítja, hogy a képviselőtestület összehívása az SZMSZ (munkaterv)
szerint történt,
b./ megállapítja az ülés határozatképességét,
c./ előterjeszti az ülés napirendjeit,
d./ kijelöli a jegyzőkönyv hitelesítőt.

(2)

A 23. § (1) bek. c./ pontjában foglaltakról a képviselőtestület vita nélkül
határoz.

(3)

Önkormányzati bizottság, a polgármester és a képviselők az ülésen
indítványozhatják szóban és írásban előterjesztett valamely kérdés napirendre
tűzését.
A napirendre tűzésről a polgármester javaslatára a képviselőtestület vita nélkül
határoz.

(4)

A rendes (soros) ülés napirendjei:
1./ Interpelláció
2./ Polgármesteri tájékoztató
a./ tájékoztató:
- a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
- a végre nem hajtott határozatokról
b./ tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a
jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései
alapján nyújtott – 200 eFt. és az feletti támogatásokról,
c./

tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról,

3./ Munkaterv szerinti napirendek
4./ Egyéb napirendek
5./ Kérdések
(5)

A 23. § (4) bekezdésben foglaltakról a polgármester előterjesztése alapján a
képviselőtestület dönt.

(6)

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként, sürgős,
egyedi ügyekben az előterjesztések sorrendjétől eltérjen.

*23
(7)

(8)

24. §. (1)

Az a képviselő, aki a képviselőtestület a Mötv. 49 § (2) bekezdés szerinti
személyes érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend tárgyalásának
megkezdéséig a polgármesternek, 5.000,- Ft összegű díjat köteles a
Fegyvernek Város Önkormányzata számlájára megfizetni az ülés napjától
számított 30 napon belül.
Az a bizottság tag, aki a bizottsági ülésen a Mötv. 49 § (2) bekezdése és a 60. §
szerinti személyes érintettségét nem jelenti be legkésőbb a napirend
tárgyalásának megkezdéséig a bizottság elnökének, 5.000,- Ft összegű díjat
köteles a Fegyvernek Város Önkormányzata számlájára megfizetni az ülés
napjától számított 30 napon belül.
A polgármester felelős a tanácskozás rendjének fenntartásáért.

(2)

A polgármester az elfogadott napirendeknek megfelelően az egyes
előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, illetve javasolhatja egyes
napirendek összevont tárgyalását.

(3)

Az írásbeli előterjesztést az előadó szóban kiegészítheti, ha az indokolt.

(4)

Az előadóhoz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak
kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt választ kell adni. A kérdések időtartama
maximálisan 2-2 perc, a válaszadás időtartama maximálisan 5 perc lehet.

(5)

A napirendekhez a települési képviselők, a tanácskozási joggal meghívottak
szólhatnak hozzá. A vita során a polgármester határozza meg a hozzászólások
sorrendjét.
A hozzászólalások maximális időtartama 5 perc.
A polgármester és bármelyik képviselő javaslatot tehet a hozzászólások
idejének csökkentésére, illetve növelésére, melyről a képviselőtestület vita
nélkül határoz.
A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak egy napirendnél két
alkalommal élhetnek a hozzászólás jogával.

(6)

A polgármester figyelmezteti az t a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától.

(7)

Az ülésen résztvevő nagykorú állampolgárok hozzászólási jogát a polgármester
esetenként engedélyezi.

(8)

A vita lezárása után a napirend előadója maximum 10 percben – a költségvetés
tárgyalásakor maximum 15 percben – válaszolhat a hozzászólásokra.

(9)

A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő törvényességgel
kapcsolatos észrevételt kíván tenni.

(10)

Személyes megjegyzést tehet a vita lezárása után az a képviselő, aki a vita
során ellene emelt szemrehányásokat kívánja kivédeni, vagy aki az
álláspontjával összefüggően keletkezett félreértéseket akarja eloszlatni. A
személyes megjegyzés lehetőségével egy napirendi pont tárgyalásánál csak egy
alkalommal élhet a képviselő.

(11)

A polgármester rendre utasíthatja azt, aki a tanácskozás méltóságát
magatartásával sérti.

25. §. (1)

A képviselőtestület ülése nyilvános.

(2)

Zárt ülés tartásáról
szótöbbséggel.

(3)

Zárt ülést tart az ötv. 12. §. (4) bekezdés a./ pontban meghatározott esetben.

(4)

Zárt ülést rendelhet el: az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b./ pontja esetében, melyről
a képviselőtestület határozattal dönt. *9

(5)
*15
(6)

Hatályon kívül helyezve *9
Hatályon kívül helyezve

a

képviselőtestület

esetenként

dönt,

minősített

8./ Az előterjesztések
26. §. (1)

Az előterjesztéseket törvényességi okokból a jegyző észrevételezheti.

(2)

„Előterjesztés”-t kell készíteni azokban a kérdéskörökben, amelyekben
képviselőtestületi döntés szükséges.

(3)

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a testületi anyagok elnevezése:
„Tájékoztató”.

(4)

A képviselőtestülethez előterjesztést a polgármester tehet.

(5)

Az előterjesztés (tájékoztató) – a (6) bek. kivételével – készülhet írásban és
szóban.

(6)

Kizárólag írásban készíthető előterjesztés
a./ a technikai jellegű módosítás kivételével önkormányzati rendeletalkotás,
b./ intézményalapítás, átszervezés, megszüntetés,
c./ helyi népszavazás kiírása,
d./ díszpolgári cím, kitüntetések adományozása,
e./ önkormányzati vagyonnal összefüggő esetekben,
f./ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült tájékoztató.

27. §. Az előterjesztés tartalmi követelményei:
a./ Az előterjesztésnek alkalmasnak kell lennie a tárgykör valósághű
bemutatására, megfelelő következtetések levonására és a legcélszerűbb
döntések
meghozatalára, tömör, az érdekeltek számára világos megfogalmazásban.
Az előterjesztés tartalmazza a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, korábbi
testületi döntéseket, és a jelenlegi helyzet előzményeit.
b./ Az előterjesztést az írásban foglalt határozati javaslat zárja, ami tartalmazza
- a határozati javaslat címét,
- a döntés alapját képező jogszabályi hivatkozást,
- szükség esetén az önkormányzati rendeletre való hivatkozást,
- a döntés lényegét,
- a végrehajtásért felelősök megnevezését,
- a végrehajtás határidejét, módját.
9./

Határozathozatal, szavazás

28. §. (1)

A képviselőtestületi ülés megkezdése előtt a polgármester megállapítja a
határozatképességet, melyet a döntések előtt ismételten ellenőriz.

(2)

A határozatképtelenség esetén az ülés megkezdését maximum 2 órahosszával
lehet csúsztatni.

(3)

A (2) bekezdés szerinti idő eredménytelen eltelése esetén határozatképtelenség

miatt a képviselőtestületi ülést 1 hét múlva, a munkaterv szerinti napra és időre
(csütörtök 15 óra) kell ismét összehívni.
29. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *26

(2)

Hatályon kívül helyezve *26

(3)

A nyílt szavazás módja: kézfeltartás.

(4)

A polgármester először a vitában elhangzott módosító, kiegészítő javaslatot
bocsátja szavazásra, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

(5)

A képviselőtestület minősített szótöbbséggel dönt az Ötv-ben meghatározott
esetekben, továbbá:
-

helyi népszavazás elrendeléséről,
vagyonhasznosításról,
képviselőtestület hatáskörének átruházásáról,
hatályon kívül helyezve*9
kötvénykibocsátásról,
Alkotmánybíróságnál történő eljárás kezdeményezéséről,
A testület Gazdasági Programjáról és éves munkatervéről.

A javaslat szavazategyenlőség és tartózkodás miatti elutasítása esetén a javaslat
ugyanazon testületi ülésen ismét tárgyalható.

30. §.

Az alábbi kérdéseket a képviselőtestület két fordulóban tárgyalja, és hoz
döntést:
- költségvetés elfogadása, (koncepció, terv)
- SZMSZ
- Gazdasági Program
- Hatályon kívül helyezve.

A titkos szavazás lebonyolításának módja:
31. §. (1)

Helyileg készített szavazólap, mely tartalmazza:
-

a szavazásra vonatkozó javaslatot (írógéppel, számítógéppel)
a dátumot (az ülés napja)
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete” körbélyegző lenyomatot.

(2)

A szavazólaphoz egy üres borítékot, szavazóurnát és üres helyiséget kell
biztosítani.

(3)

A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:
- a szavazás helyét, napját,
- a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjainak nevét, tisztségét,
- a szavazás során felmerült körülményeket,
- a szavazás eredményét:

- kiosztott szavazólapok száma,
- leadott szavazólapok száma,
- érvényes szavazatok száma
- érvénytelen szavazatok száma
Az érvényes szavazatokból:
- igen szavazatok száma
- nem szavazatok száma
(4)

Érvényes a szavazás: ha a szavazatot az (1) bek. szerinti szavazólapon adták le
a./ a javaslat érintetlenül hagyásával,
b./ alternatív javaslat esetén egy javaslat érintetlenül hagyásával.

32. §. A név szerinti szavazás módja:
A polgármester ABC sorrendben olvassa a képviselők névsorát. A képviselők felállva
„igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak.
33. §. A szavazás eredményét – ülésvezetési jogosítványa keretében – a polgármester
állapítja meg, és ismerteti az önkormányzat döntését.
34. §. A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend tárgyalása során bármelyik
képviselő javasolhatja.
A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül határoz.
10. Kérdés, interpelláció
10./a.

Az interpelláció

Az interpelláció az önkormányzat feladatai és hatáskörei ellátásával
kapcsolatosan felmerülő olyan kérdés, magyarázat, melynek megvalósítása az
önkormányzat, vagy az irányítása alá tartozó szervezet hatáskörébe tartozik.
35. §. (1)

Képviselői interpelláció a képviselőtestületi ülésre terjeszthető elő szóban vagy
írásban.

(2)

Az írásban benyújtott interpelláció tartalmát a polgármester ismerteti.

(3)

A testületi ülés előtt egy nappal írásban beérkezett interpellációra a beérkezést
követő első testületi ülésen kell érdemben választ adni.

(4)

Az interpellációra a napirend jóváhagyását követően kerülhet sor.

36. § (1)

Az interpellálás időtartama maximum 3 perc lehet.

(2)

Az interpellációra válaszadót a polgármester jelöli ki. A válaszadás maximális
időtartama 3 perc.

(3)

Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és erről
a képviselőtestület határoz.

37. §. (1)

Az interpelláció részletesebb kivizsgálását, ebbe képviselők részvételéről a
képviselőtestület dönt.

Írásos válaszadást igénylő interpellációnál a választ valamennyi képviselőnek
meg kell küldeni, az ülést követő 15 napon belül. Az írásban adott válasz
elfogadásáról a képviselőtestület következő ülésén dönt.
10./b. K é r d é s
38. §. (1)

(2)
11./

Kérdés az önkormányzati hatáskörbe tartozó, szervezeti, működési, döntési,
előkészítési jellegű felvetés vagy tudakozódás.
A kérdésre adott válasz elfogadásáról nem dönt a testület.
A kérdés feltevésére az utolsó napirend lezárását követően kerülhet sor.

Rendeletalkotás

39. §. (1)
(2)

A képviselőtestület a törvényben meghatározott esetekben rendeletet alkot.
A rendeletalkotást kezdeményezheti:
1./
2./
3./
4./
5./
6./

a települési képviselő
a képviselőtestület bizottsága
a polgármester
a jegyző
helyi társadalmi szervezet vezető testületei
mindazok, akiknek a Tv. Értelmében az Önkormányzattal kapcsolatban
feladatai és hatáskörei vannak
7./ állampolgárok népi kezdeményezés útján.
A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt a
képviselőtestület elé terjeszti.
Az indítvány tárgyában törvényességi szempontból a jegyző észrevételt tesz.
(3)

A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(4)

Az önkormányzati rendelet-tervezet lakosságot közvetlenül érintő tartalmát,
Lényegét – az SZMSZ, a költségvetés és a rendelet módosítások kivételével – a
helyi sajtón keresztül nyilvánosságra kell hozni. A javaslatokról a
képviselőtestületet tájékoztatni kell.
Az éves költségvetési tervezetet (módosítással együtt) intézményvezetői
értekezlet elé kell terjeszteni.

*23
(5)

Az önkormányzati rendeletet (egységes rendeletet) az elfogadást követő 8
napon belül a városháza hirdetőtábláján ki kell hirdetni. *9
Amennyiben az elfogadást követő nyolcadik nap munkaszüneti napra esik, az
azt követő első munkanapon kell a kihirdetést megtenni.

Az állampolgárok további tájékoztatása érdekében az elfogadott rendelet
tárgyát a helyi sajtóban közzé kell tenni, és ezzel egyidejűleg a rendelet
szövegét a városi könyvtárban közszemlére kell tenni.
(6)

12./

Az önkormányzati rendeleteket szükség szerint felül kell vizsgálni.

J e g y z ő k ö n y v

40. §. (1)

A képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni 2 példányban. *8 *21

(2)

A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3)

A jegyzőkönyv tartalmazza az Mötv-ben meghatározottakon túl:
a.) a távollévő képviselők nevét,
b.) az elhangzott bejelentéseket, interpellációt, kérdést, és az erre adott
válaszokat,
c.) a képviselő kérésére véleményének rögzítését.

(4)

Hatályon kívül helyezve. *21

(5)

Hatályon kívül helyezve *21

(6)

A jegyzőkönyvek – a zárt ülés jegyzőkönyve kivételével – a polgármesteri
hivatalnál – a titkárságon és a jegyzőnél – hivatali időben,továbbá a
www.fegyvernek.hu honlapon bárki által megtekinthetők. *8
A jegyzőkönyv eredeti példányát – a mellékletekkel együtt – a polgármesteri
hivatal kezeli. A jegyzőkönyvet évente be kell köttetni és irattárba kell
helyezni. *21

(7)

(8)

Hatályon kívül helyezve *8

41. §.

Hatályon kívül helyezve *21

42. §.

A rendeletekről és határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyről a jegyző
gondoskodik.

43. §.

Hatályon kívül helyezve *8*13

44. §. (1)

Hatályon kívül helyezve *8

(2)

Hatályon kívül helyezve *8

13./

Lakossági fórumok, közmeghallgatás

45. §. (1)

Az önkormányzat és a lakosság közvetlen kapcsolata érdekében a képviselőtestület évente közmeghallgatást tart. *21

(2)

A közmeghallgatásról hirdetményt kell közzétenni a közmeghallgatást
megelőzően 5 nappal. *21

(2)

A hirdetmény tartalmazza:
- a közmeghallgatás helyét, kezdő időpontját,
- napirendet,
- az előadót.

II. FEJEZET
A KÉPVISELŐTESTÜLET BIZOTTSÁGAI
*26
46. §. (1)

A képviselő-testület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és
ellenőrzésére
1.) Pénzügyi Bizottságot,
2.) Oktatási és Közművelődési Bizottságot,
3.) Szociális és Egészségügyi Bizottságot választ.
A bizottságok mindegyike 3 fő önkormányzati képviselőből és 2 fő nem
önkormányzati képviselőből áll.

(2)

Hatályon kívül helyezve. *12

(3)

Hatályon kívül helyezve. *12

(4)

A bizottság személyi összetételét a képviselőtestület
megváltoztathatja saját elhatározásból, és lemondás kapcsán.

bármikor

47. §. A bizottságok e minőségükben a polgármesteren keresztül fordulhatnak a
polgármesteri hivatalhoz, önkormányzati intézményhez. Intézmény esetén a
polgármester az intézményvezető véleményét figyelembe veszi.
48. § (1)

A bizottságok:
a. a testületi munkaterv figyelembevételével elkészítik saját munkatervüket,
*12
b. döntenek a saját működésükkel kapcsolatos ügyekben,
c. kidolgozzák és véleményezik az önkormányzat Gazdasági Programjának
ügykörébe tartozó fejezetét. *9
d.) a bizottságok az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálatát
éves munkatervük szerint végzik.

*12*15
(2) PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG *20

1.) A hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát a napirend tárgyalása előtt
vizsgálja.

2.) Az éves költségvetési koncepciót véleményezi, véleményét a képviselő-testületi
ülésen szóban ismerteti e napirend tárgyalásakor.
3.) Az önkormányzati Gazdasági Programjavaslatot megvitatja.
4.) Hatályon kívül helyezve *20
5.)

Véleményezi azokat
az éves költségvetést
érintő napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek nem tartoznak a II. pontban írt bizottság
határkörébe.

6.) Javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának
megállapítására, jutalmazására, költségtérítésére, valamint a képviselők
tiszteletdíjára, költségtérítésére.
7.) Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.
8.) Kivizsgálja a képviselő összeférhetetlenségét, és kezdeményezi az összeférhetet –
lenség megállapítását.
9.) Ellenőrzi és nyilvántartja az önkormányzati képviselők által készített vagyonnyilatkozatokat.
10.) Véleményezi a pénzügyi tárgyú képviselőtestület elé kerülő rendelet-tervezeteket.
11.) Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő szerződés-tervezeteket.
(3) OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁG *20 *27
1.) Elemzi az önkormányzat működési területén az oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport
ellátottság helyzetét.
2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat.
Így különösen:
a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának oktatási, közművelődési, ifjúsági és sportra
vonatkozó javaslatát, *26
b.) az oktatási és közművelődési intézmények alapítására, tevékenységének módosítására,
megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket, *26
c.) az oktatási és közművelődési intézményvezetői megbízatásokra tett javaslatokat, *26
d.) az oktatási és közművelődési intézmények képviselő-testület elé terjesztett beszámolóit,
előterjesztéseit, *26
e.) véleményezi a közművelődési intézmény éves munkatervét (költségvetés elfogadása
előtt) *21
f.)
véleményezi
azokat
az
éves
költségvetést
érintő
napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés,
ifjúság, sport körébe tartoznak. *26

3.) Közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális
értékeinek védelmében, a lakossági művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a szellemi
humán ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében. *26
4.) Hatályon kívül helyezve *21
5.) Javaslatot tesz az oktatási és közművelődési intézmények jövőbeni működésére, azon belül
a személyi és tárgyi feltételek biztosítására. *26
6.) Hatályon kívül helyezve *21
7.) Hatályon kívül helyezve *21
8.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését.
9.) Figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, tárgyú önkormányzati rendeletek
érvényesülését. *26
*26
(4) SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
1.) Elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi ifjúsági és sport
ellátottság helyzetét.
2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat.
Így különösen:
a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügyi, ifjúsági és sportra
vonatkozó javaslatát,
b.) a szociális intézmények alapítására, tevékenységének módosítására, megszüntetésére
irányuló döntés-tervezeteket,
c.) a szociális és egészségügyi intézményvezetői megbízatásokra tett javaslatokat,
d.) a szociális és egészségügyi intézmények képviselő-testület elé terjesztett beszámolóit,
előterjesztéseit,
e.) véleményezi a szociális és egészségügyi intézmény éves munkatervét (költségvetés
elfogadása előtt)
f.)
véleményezi
azokat
az
éves
költségvetést
érintő
napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az egészségügy és
szociálpolitika körébe tartoznak.
3.) Közreműködik az önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a település kulturális
értékeinek védelmében, a lakossági művelődés és a helyi sajtó támogatásában, a szellemi
humán, egészségügyi és szociálpolitikai ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében.
4.) Javaslatot tesz a szociális és egészségügyi intézmények jövőbeni működésére, azon belül a
személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
5.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését.

6.) Figyelemmel kíséri a szociális és egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek
érvényesülését.

49. §. (1)
(2)

A bizottsági ülés összehívásáról az elnök gondoskodik.
Az önkormányzati bizottságok működési rendjét az SZMSZ 3. sz. melléklete
tartalmazza.

50. §. A képviselőtestület meghatározott feladatok előkészítésére, összehangolására,
döntések meghozatalára, felülvizsgálatára a feladatnak megfelelő összetételű
ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság létrehozásakor a feladatot és a
létrehozás időtartamát pontosan meg kell határozni.
51. §. A bizottsági tagok (elnök) részére a bizottsági ülésen kötelező a megjelenés.
52. §. A képviselőtestület bizottságai működésének adminisztratív, technikai feltételeit a
polgármesteri hivatal köteles biztosítani.
*1*14 *16*23
53. §. (1) A lakosság tájékoztatására a 9/1990.(XI.7.) sz. határozattal alapított „Fegyverneki
Hírmondó” elnevezéssel, a vonatkozó hatályos jogszabályok által meghatározottak
szerint időszaki lapot ad ki az önkormányzat és intézményei működésének
közhasznú információiról, a város lakosainak életéről, civil szervezeteinek
tevékenységéről, egyéb aktuális és közérdekű információkról, fizetett, nem
politikai tartalmú hirdetésekkel és a terjedelem növelése nélkül egyéb,
szórakoztató tartalmakkal.
*24
(2) A „Fegyverneki Hírmondó”-t az önkormányzat havonta és szükség szerint jelenteti
meg minden fegyverneki székhelyű, telephelyű vállalkozás és intézmény,
valamint fegyverneki lakos részére ingatlanonként egy példányt ingyenesen.
(3) Az éves költségvetési előirányzaton belül a szerkesztőség gondoskodik a lap
maximális terjedelméről, a terjedelem növekedése nem eredményezhet külön
költségvetési kiadást.
(4) A Fegyverneki Hírmondó felelős kiadóját és a főszerkesztőt a képviselőtestület
határozattal jelöli ki. *24
(5) A képviselő – testület internetes honlapot tart fenn, üzemeltetésének szabályait a
rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.*8

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
54. §. (1)

A települési képviselő Fegyvernek egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
választói érdekét.

(2)

Hatályon kívül helyezve *21

(3)

A települési képviselő köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.

A képviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan
tényről, amely tevékenysége során jutott tudomására és kiszolgáltatása az
állam, önkormányzat, a hivatal munkatársa vagy az állampolgár számára
hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
(4)

A települési képviselő kötelessége a testületi ülésen való megjelenés, a
képviselőtestület munkájában tevékeny részvétel, az ügy érdemében történő
hozzászólás, szavazás megtétele.

55. §. A képviselőtestület a települési képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak tiszteletdíjat, természetbeni juttatást külön önkormányzati
rendeletben állapítja meg.
56. § A képviselők jogszabályi, információs tájékoztatását, képviselői tevékenységével
kapcsolatos adminisztratív feladatainak ellátását, telefon, internet, illetve telefax
használati igényét a polgármesteri hivatal titkársága köteles elősegíteni, illetve
biztosítani.
Hivatali információhoz jutás a polgármester tájékoztatása mellett történhet. *7

IV. FEJEZET
A POLGÁRMESTER
57. §. (1)
(2)

Fegyvernek város polgármestere megbízatását főállásban látja el. *22
Az önkormányzat elsőszámú vezetője, felelőssége átfogó, az önkormányzat
működésének egészére kiterjed.

*23
58. §. Feladatai az Mötv-ben megfogalmazottakon túl:
Lakossággal való kapcsolattartás során:
1.
2.
3.
4.
5.

A település fejlődésének elősegítése.
Gondoskodás a helyi közszolgáltatásokról.
Demokratikus helyi hatalomgyakorlás a közakarat érvényesülésének biztosítására.
A nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése.
A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, az együttműködés
kialakítása.
6. A kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel.
7. Az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése.
A képviselőtestület működésével kapcsolatosan:
1. Az önkormányzati vagyon megőrzése, gyarapítása.
2. Az önkormányzat gazdálkodása a költségvetési rendelet szerint.
3. A képviselőtestület működési feltételeinek megteremtése, munkájának
megszervezése. A képviselőtestület ülésének vezetése.
4. A képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök munkájának segítése.
5. A képviselőtestület munkatervének előkészítése, benyújtása és végrehajtása.

6. A képviselőtestületi ülésmeghívóját aláírja.
7. Az önkormányzati rendeletet a jegyzővel együtt aláírja.
V/A. FEJEZET
AZ ALPOLGÁRMESTER
59/A. §.

(2)

(1) A képviselőtestület tagjai sorából a polgármester javaslatára két fő
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. *26
Az alpolgármester polgármester által meghatározott feladatkörét a Szabályzat
2.sz. melléklete tartalmazza.

V/B. FEJEZET
A tanácsnok
59/B. §. Hatályon kívül helyezve *9

VI. FEJEZET
A

J E G Y Z Ő

60. §. Feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túl:
1. Rendszeres tájékoztatást ad – a polgármesternek, a testületnek, a bizottságnak – az
önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.
2. A polgármester irányításával előkészíti a képviselőtestület, a bizottságok elé kerülő
előterjesztéseket.
3. Hatályon kívül helyezve *21
4. Az önkormányzati munka egyszerűsítése, korszerűsítése, irányítása.*21
5. Javaslatot tesz a polgármesternek a dolgozók továbbképzésére.
6. A képviselőtestületi, bizottsági ülésen jogszabálysértő döntés vagy jogszabálysértő
döntésre vonatkozó javaslat esetén jelzi a jogszabálysértés tényét, melyet
jegyzőkönyvbe kell foglalni. *21
*7
VII. FEJEZET
Hatályon kívül helyezve *20

VIII. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI
62. §. (1)

(2)
(3)

A képviselőtestület feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és
megoldása érdekében társulásokat hozhat létre.
A társulás tapasztalatairól a képviselőtestületet évente tájékoztatni kell.
A társulási szerződések e rendelet függelékét képezik. *7

IX. FEJEZET
HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
63. §. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az önkormányzat külön rendeletet
alkot.
X. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA
64. §. Hatályon kívül helyezve *21
1./ A k ö l t s é g v e t é s
65. §. (1)

A költségvetés tárgyalása több fordulóban történik.

a./ Az első fordulóban
A számadatok elemzése, helyzetfelmérése alapján gazdasági tervkoncepciót
kell készíteni, ami tartalmazza:
-

a számításba jöhető bevételi forrásokat, azok összegét, a források
bővítésének lehetőségét.
a kiadási szükségletek, a feladatok gazdaságos, célszerű megoldásait.

b./ A második fordulóban
A költségvetési javaslat részletes bemutatása és az erről szóló rendelet-tervezet
vitája és elfogadása történik.
2./ A z e l l e n ő r z é s
66. §. (1)

(2)

Az önkormányzati intézmények és polgármesteri hivatal pénzügyi, gazdasági
ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzésén túl a –azzal
összhangban – külső ellenőrzéssel oldja meg. *21
A Pénzügyi Bizottság ellenőrzésébe szükség esetén a hivatal is részt vesz.

(együttes ellenőrzés)
(3)

Hatályon kívül helyezve *21

XI. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK *7
67. §. (1)

*15
(2)

A Fegyvernek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kihirdetése
napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/1992./V.21./ sz. rendelet és
módosításai hatályukat vesztik.
Hatályon kívül helyezve

(3)

Ahol a rendelet „Hírmondó”-t vagy „helyi sajtót” említ, ott „Fegyverneki
Hírmondót” kell érteni. *7

(4)

Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
a Polgármesteri Hivatalban és a Városi Könyvtárban megtekinthető. *7 *22*23

Huber Ferenc
polgármester

Buzás Istvánné
jegyző

(Kihird.:2004.XII.23.)
*1 A 8/2005.(III.1.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.márc.1.)
*2 A 18/2005.(IV.29.) önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.ápr.29.)
*3 A 40/2005.(IX.30.)önk.rendelettel mód. (hatályos 2005.IX.30.)
*4 A 73/2005.(IV.28.) sz.határozattal mód.
*5 Az 52/2005.(XII.1.) sz.rendelettel mód. (hatályos 2005.XII.1.)
*6 A VII. fejezet a 4/07.(III.29.)rendelettel mód. (hatályos 2007.III.29.)
*7 Az 5/07.(IV.5.) rendelettel mód. (hatályos 2007.IV.5.)
*8 A 15/2008.(IV.30.) rendelettel mód. (hatályos 2008.máj.1.)
*9 A 27/2008.(X.1.) rendelettel mód. (hatályos 2008.X.1.)
*10 A 17/2009.(IX.8.) rendelettel mód. (hatályos 2010.I.1.)
*11 A 20/2009.(X.2.) rendelettel mód. (hatályos 2009.X.2.)
*12 A 21/2010.(VIII.27.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2010. X.5., de rendelkezéseit az új
képviselőtestület megalakulásával kell alkalmazni.)
*13 A 14/2011.(IV.1.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011.IV.1.)
*14 A 46/2011.(X.28.) sz. önk. rendelettel mód. (hatályos 2011.XI.1.)
*15 A 57/2011.(XI.28) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011.XII.1.)
*16 A 4/2012.(I.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. február 1-től)
*17 A 6/2012.(II.15.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. február 15-től)
*18 A 14/2012.(III.30.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. március 30-tól)
*19 A 38/2012.(VII.27.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2012. augusztus 1-től)
*20 Az 55/2012.(IX.28.) rendelettel mód. (A rendelet – a (2) bekezdés kivételével – 2012.
szeptember 28-án, a rendelet 5. §-a 2012. december 31-én lép hatályba)
*21 A 17/2013.(VI.21.) rendelettel mód. (hatályos 2013. július 1-től)

*22 A 19/2013.(VIII.30.) rendelettel mód. (hatályos 2013. szeptember 1-től)
*23 A 31/2013.(XI.29.) rendelettel mód. (hatályos 2013. december 1-től)
*24 A 2/2013.(II.03.) rendelettel mód. (hatályos 2014. február 3-tól)
*25 A 8/2014.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2014. március 31-től)
*26 A 18/2014.(X.29.) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 1-től)
*27 A …./2014.(XI….) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 25.)
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„Szervezeti és Működési szabályzat 1. sz. melléklete
Képviselő-testület névsora:
Polgármester:
Tatár László

Fegyvernek, Háy M. út 24.

Képviselők:
Ambrus Dénes
Dr. Bognár Zoltán
Burján Attila János
Herman József
Molnár Barna
Papp Róbert Tamás
Szatlóczki Edit
Dr. Tatár Gábor

Fegyvernek, Hársfa út 13/b
Fegyvernek, Hársfa út 7/d
Fegyvernek, Hunyadi út 11/b
Fegyvernek, Háy M. út 67.
Fegyvernek, Hársfa út 4/a
Fegyvernek, Hársfa út 1/a
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76.
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 63.
-.-.-.-.-.-

2. számú melléklet

Fegyvernek Önkormányzat alpolgármesterének polgármester
által meghatározott feladatai

Az alpolgármester feladata: *21
I.

A polgármester általános helyettesítése. *26
1. Az alpolgármester a polgármestert szabadsága idején, és egyéb tartós távolléte esetén
köteles helyettesíteni.
2. A rövid idejű távollétek esetén – maximum egybefüggően 5 napig – csak a
halaszthatatlan ügyekben helyettesíti.
3. A helyettesítés során tartós kötelezettség nem vállalható.
4. Az 1-3. pontban foglaltakon túl teljes hatáskörben megilleti a helyettesítés joga.

*26
II. A polgármester munkájának segítése
1. civil szervezeti rendezvényeken való megjelenés

Szervezeti és Működési Szabályzat
2/a. sz. melléklete

*1
Hatályon kívül helyezve

S z e r ve z e t i

é s
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Az önkormányzati bizottságok működési rendje
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott bizottságok működésére az
alábbi szabályok vonatkoznak:
Az ülés összehívása:
1.) A bizottság szükség szerint ülésezik.
2.) Az ülés meghívóját a napirendek anyagával az ülés előtt 5 nappal meg kell küldeni. A
meghívót a bizottság elnöke írja alá.
A meghívó tartalmazza:
 Az ülés helyét, kezdési időpontját.
 A javasolt napirendeket.
 A napirend előadóját.
 A tanácskozási joggal meghívottakat.
3.) A bizottság ülése nyilvános, kivéve, ha a bizottság által is tárgyalt napirendekre a
képviselőtestület munkatervében zárt ülést rendelt el.
Az ülés rendje:
1.)
2.)
3.)
4.)

A bizottság ülését a bizottság elnöke vezeti.
Az ülés megnyitásakor a bizottság elnöke megállapítja a határozatképességet.
Határozatképes a bizottság, ha az ülésen a bizottság tagjainak több mint a fele megjelent.
A bizottság elnöke javaslatot tesz az ülés napirendjére, melynek elfogadásáról a bizottság
vita nélkül határoz.
5.) A napirend előterjesztése után az előadóhoz a bizottság tagjai, s a tanácskozási joggal
meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a napirend előadója válaszol.
A kérdések elhangzása után kerül sor a hozzászólásokra a bizottság tagjai és a
tanácskozási joggal meghívottak részéről.
6.) A hozzászólásokra a napirend előadója reagál.
7.) A vitát a bizottság elnöke foglalja össze, s tesz javaslatot az elhangzottak alapján a
bizottsági döntés meghozatalára.
A bizottság döntése:

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

A bizottság döntése: határozat és állásfoglalás.
A bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza.
Hatályon kívül helyezve.
A bizottság elnöke (vagy a bizottság által felhatalmazott bizottsági tag) szükség szerint
vagy a következő képviselőtestületi ülésen – a napirend tárgyalásakor – beszámol a
bizottság döntéseiről.

Jogorvoslat:

1.) A képviselőtestület hatásköreit a bizottságaira átruházhatja. E hatásköre gyakorlásához a
képviselőtestület utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja.
2.) A bizottság önkormányzati jogkörben hozott határozata ellen a képviselőtestülethez lehet
fellebbezést benyújtani.
3.) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselőtestület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett
döntésről a képviselőtestület határoz a következő ülésén.
Ügyviteli feladatok ellátása:
1.)







A bizottságok üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:
A bizottsági ülés helyét, idejét.
Az ülésen megjelentek nevét.
A tárgyalt napirendeket.
A napirend tárgyalásának lényegét.
A hozott döntéseket.
A szavazás számszerű eredményét.

2.) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.
Egyéb rendelkezések:
1.) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehet:






polgármester
bármely képviselő
bármely bizottság tagja
jegyző
a jogszabályban meghatározottak

2.) A bizottság tevékenységéről a képviselőtestületnek a választási ciklus alatt egy
alkalommal beszámol.
3.) Az ideiglenes jelleggel létrehozott bizottságok működésére is a fenti szabályok
vonatkoznak.
4.) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, aki vagy akinek a hozzátartozóját személyesen
érinti az ügy. A kizárásról elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság
dönt.
A bizottság elnöke, tagja adott ügyben elfogultságát bejelentheti, ez esetben a vitában, a
döntéshozatalban nem vehet részt.

-.-.-.-.-.-.-

4. sz. melléklet
A 18/2005.(IV.29.) rendelettel törölve

Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. sz. melléklete
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök
meghatározásáról.
Az 53/2005.(XII.1.) rendelettel hatályon kívül helyezve

-.-.-.-.-

A Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. melléklete
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól

KÖTELEZŐ FELADATOK *21
Az önkormányzat kötelező feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §. (4)
bek. tartalmazza az alábbiak szerint: „A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges
ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és
szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról, köteles
biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”
Ezen felül az ágazati törvényekből adódó kötelező feladatok az alábbiak:

1.) Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok.
a)
b)
c)
d)

Állati hullák és hulladékok ártalmatlanná tétele
Kóbor ebek befogása
Emberi egészségre ártalmas ebek, macskák befogása, kiirtása
Ebek veszettség elleni oltásának megszervezése

2.) Épített környezet alakítása és védelme
3.) Közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása
4.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása
5.) Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok
a.) Egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik
 háziorvosi, gyerekorvosi ellátásról
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról
 fogorvosi alapellátásról
 védőnői ellátásról
 iskola egészségügyi ellátásról
b.) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása
c.) Rovarok és rágcsálók irtása
d.) A település környezet és egészségügyi helyzetének alakulása figyelemmel kisérése
6.) Szociális ellátással kapcsolatos feladatok ellátása
a.) hatályon kívül helyezve *9
b.) hatályon kívül helyezbe *11
c.) normatív lakásfenntartási támogatás *9
d.) ápolási díj alanyi jogon *9
e.) hatályon kívül helyezve *9
f.) hatályon kívül helyezve *9
g.) köztemetés
h.) közgyógyellátás alanyi jogon és normatív közgyógyellátás *9
i.) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
j.) személyes gondoskodást nyújtó ellátások, Gondozási Központ fenntartása; Gyermekjóléti
és Családsegítő fenntartása (intézményi társulás formájában)
= gyermekjóléti ellátás
= étkeztetés
= házi segítségnyújtás
= családsegítés
= idősek nappali ellátása *9
k.) időskorúak járadéka *11
l.) aktívkorúak ellátása *11
7.) Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és más kulturális tevékenységgel, testneveléssel és sporttal kapcsolatos fenntartási,
működtetési feladatok külön jogszabályban meghatározottak szerint történő ellátása

a.) Közművelődési intézmények közösségi színtér működtetése,
támogatása
 A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása.
b.) Nyilvános könyvtár működtetése
c.) Helyi sport tevékenység támogatása
8.) Gyermekvédelmi feladatok ellátása
a.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
b.) Gyerekek napközbeni ellátása
c.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás *11
d.) óvodáztatási támogatás *11
e.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás *11
9.) Közoktatási intézmények fenntartása, működtetése körében gondoskodik:
a.) az óvodai nevelésről
b.) hatályon kívül helyezve *21

10.) Közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok
ellátása 1988. évi I. tv.
a.) Helyi közutak biztonságos közlekedésének megteremtése
b.) Közút tisztántartása, hó eltakarítása, az út síkosság elleni védekezése
c.) Közút forgalmi rendjének kialakítása
d.) Buszvárók, megállóhelyek biztosítása és fenntartása
11.) Vízgazdálkodási feladatok ellátása
a.) Hatályon kívül helyezve *21
b.) Hatályon kívül helyezve *21
c.) Szennyvízelvezetés
d.) Összegyűjtött szennyvizek tisztítása, csapadékvíz elvezetés
e.) Helyi vízrendezés, vízkárelhárítás
f.) Árvíz- és belvíz védekezés
12.) Köztemető fenntartása
a.) Temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és
infrastrukturális létesítmények, közcélú zöldfelületek biztosítása, karbantartása, szükség
szerinti felújítása, gondozása.
13.) Közhasználatú zöldterületek fenntartása (park)
14.) Önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló ingatlanok kezelése.
15.) Honvédelmi feladatok ellátása
a.) Mozgósítási feladatok
b.) Polgárvédelmi feladatok
16.) Helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottságok
működtetése
17.) Helyi népszavazás és népi kezdeményezés megtartása, ha az önkormányzati rendeletben előírt választópolgárok ezt kezdeményezik.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

1.) Mezei őrszolgálat létrehozása és működtetése.
2.) Halászati jog gyakorlása
3.) Piac-vásár fenntartás
4.) Helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása
5.) Szapárfalui gyerekek részére bérlet és kísérő biztosítása az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeibe történő bejáráshoz. *21
6.) Közalapítványok létrehozása önkormányzati feladatkörbe tartozó ügyek elősegítésére.
a.) Fegyvernek Művelt Ifjúságáért
b.) Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért
c.) Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért
7.) A rendőrség támogatása a helyi közbiztonsági tevékenység javítása
érdekében
8.) Hatályon kívül helyezve *13
9.) Hatályon kívül helyezve *21
10.) Nagykörűi területrész átvétele Fegyvernek közigazgatási területéhez (élő- és holt-Tisza közötti terület).
11.) Fegyvernek település várossá nyilvánításához vállalja a városi önkormányzatok részére jogszabályban előírt kötelezettségeket, és
megteremteni azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit.
12.) Tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapít meg a képviselők, bizottsági tagok és bizottsági elnökök részére

13.) Külterületi földek vásárlása
14.) Helyi lap alapítása és sajtó bizottság működtetése
15.) A MÁ tulajdonából önkormányzati tulajdonba kért és kapott vagyontárgyak ágazati jogszabály szerinti működtetése

a.) Holt-Tisza, külterületi csatornák működtetése
b.) Vízi közmű üzemeltetése
c.) Szennyvíztelephez vezető út fenntartása
d.) „C” telkek kezelése
16.) Helyi adó kivetése
17.) Közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítását kezdeményezi
18.) Egészségügyi ellátás keretében járóbeteg nőgyógyászati szakrendelés (évente egyszer),
egészségügyi szolgálat fenntartása MEP támogatáson felül *9
19.) Hatályon kívül helyezve *13

20.) hatályon kívül helyezve *11
21.) Hatályon kívül helyezve *13
22.) Mezőgazdasági tevékenység végzése
23.) Temetkezési kellékek árusítása.
24.) Szociális ellátás keretében:
a.) átmeneti segély, temetési segély, méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, felnőttek kedvezményes szociális
étkeztetés biztosítása a szociális rendeletben meghatározottak
szerint,
b.) lakáscélú támogatás a lakáscélú támogatásokról szóló
önkormányzati rendelet alapján,
c.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázatban való
részvétel,
d.) szociális kölcsön a szociális rendeletben foglaltak szerint. *9
e.) foglalkoztatást elősegítő támogatás *11

-.-.-.-

*20 A 7. sz. melléklet az 55/2012.(IX.28.) rendelettel 2013. január 1-től hatályon kívül
helyezve

*4 A 73/2005.(IV.28.) sz.határozattal mód.
Beiktatva a 15/2008.(IV.30.) rendelettel
Szervezeti és Működési Szabályzat
8. sz. melléklete
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FEGYVERNEK VÁROS HONLAPJÁNAK ÜZEMELTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
I. FEJEZET: A honlap elérhetősége

Fegyvernek Város honlapjának címe: http://www.fegyvernek.hu. A honlapot külső tárhely
szolgáltatónál bérelt tárterületre kell elhelyezni. *22
II.FEJEZET: A honlap tartalma

A honlapon az alábbi tartalmakat kell megjeleníteni:
1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és végrehajtási
rendeleteiben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben előírt közérdekű és közérdekből
nyilvános adatok. Ezen adatok közzétételével kapcsolatos részlet feladatokat külön
szabályzat tartalmazza.
2.

A körjegyzőség hatáskörébe tartozó sajtóközlemények, események, hírek, rovatokra
osztva. Ha az információ nem saját forrás, akkor a forrást feltétlenül meg kell jelölni
(szerzői jogi okokból is.) Idézetnél meg kell adni az idézet forrását, ha a forrás
interneten elérhető, akkor linkkel.

3. Az előző pontban említett adatokon kívül minden Fegyvernek várossal kapcsolatos,
vagy a város lakosságát bármilyen módon érintő, a tájékoztatást segítő tartalom
megjelentethető a honlapon, amely nem sérti a Magyar Tartalomszolgáltatók
Egyesülete által kiadott Tartalomszolgáltatási Kódex előírásait. *22
4. Fórum, a III. fejezet szerint.
III.FEJEZET: A fórum használatára vonatkozó szabályok
1.

A fegyvernek.hu fóruma nyilvános, bárki használhatja. A felhasználók nézeteiket,
véleményüket, gondolataikat a fórum szabályzatának megfelelő módon fejthetik ki.

2. A fegyvernek.hu fórumát a felhasználók ingyenesen, saját felelősségükre vehetik
igénybe. A hozzászólások tartalmáért a fegyvernek.hu szolgáltatója semmilyen
felelősséget nem vállal.

3. A fegyvernek.hu fórumain a felhasználók bizonyos megkötésekkel választhatnak
álnevet.
4. Egy hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond a hozzászólása feletti
rendelkezési jogáról, a továbbiakban ebből nem származhat követelése.
5. A fegyvernek.hu saját belátása és érdekei szerint- szabadon rendelkezik a fórumán
közzétett hozzászólásokkal.
6. A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek hozzászólást (és az arra érkezett
válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topic címét ha:
-

-

-

a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
adatvédelmi törvényeket sértő,
agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve
bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra
jelentkezést tartalmaz,
a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi,
tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási
meggyőződést sért,
népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok
közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő,
már meglévő hozzászólást vagy topicot ismétel,
törölt hozzászólást idéz vagy ismétel,
bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat
tartalmazó,
valaki sérelmezi a róla nyitott topicot,
államhatárok felbontásáról, átalakításáról, szeparatista törekvésekről szól,
holokauszt tagadó,
megsérti a levéltitkot,
a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy
zavaró,
a moderátorok technikai vagy tartalmi rombolásnak minősítik,
a szerkesztéssel, moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés,
kivéve az e célt szolgáló topicokon,
politikai tartalmú közléseket.

7. A moderátorok indoklás és értesítés nélkül korlátozhatják, letilthatják a hozzászólót,
ha:
-

rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy
tartalommal szól hozzá,
törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol,
a nickje vagy email címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség,
népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal

-

-

közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról
meggyőződtek,
a nickje megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nickre
a nickje obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti,
nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyílt
reklámhordozónak tekinthető,
a nickje jogszabályi értelemben védett név,
a nickje más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
nincs megadva e-mail cím,
kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható, pl. az arra küldött moderátori
levélre nem érkezik válasz,
tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget,
politikai tartalmú közléseket tesz közzé.

*17*25
Szervezeti és Működési szabályzat
9. sz. melléklet *18
1.)Főtevékenység szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége
További szakágazati besorolás: 562900 Egyéb vendéglátás
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása
841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások
igazgatása
2.)Az önkormányzat szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerint:
Kormányzati funkció
Száma
Megnevezése
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042220 Erdőgazdálkodás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások
082044 Könyvtári szolgáltatások
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés

TÁJÉKOZTATÓ
Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésnek háromnegyedéves teljesítése

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=szoc. Ágazati pótlék
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás értékű kiadások
=működési célú
II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=szoc. Ágazati pótlék
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
III. ÖNKORMÁNYZAT
Álláshely(Fő)
-Ebből közfoglalkoztatás

eredeti ei.
42,25
182 467
8 320
0
0
0
174 147
22 012
131 817
208
0
20 010
100
182 467
110 342
110 342
0
29 477
42 648
0
0
0
0
0
eredeti ei.
5,86
34 486
6 155
0
0
0
0
0
28 331
0
7 975
0
0
16 276
4 080
34 486
14 226
12 498
1 728
3 695
14 565
2 000
2 000
0
0
0
eredeti ei.
316,84
307,84

1

1. melléklet

mód. Ei.
42,25
160 451
2 841
100
1 277
1 277
156 233
0
131 817
1 962
353
22 001
100
160 451
112 678
112 013
665
30 926
15 558
504
504
0
785
785
mód. Ei.
5,86
39 582
8 676
50
1 028
1 028
380
380
29 448
0
8 391
201
0
16 776
4 080
39 582
14 384
12 552
1 832
3 738
16 354
3 287
3 287
0
1 819
1 819
mód. Ei.
316,84
307,84

Teljesítés
42,25
112 317
963
100
1 277
1 277
109 977
0
98 564
1 525
244
9 544
100
112 124
80 753
80 478
275
20 203
9 922
461
461
0
785
785
Teljesítés
5,86
36 392
10 693
130
0
0
380
380
25 189
0
6 294
69
0
16 746
2 080
25 957
8 121
7 006
1 115
2 440
14 394
180
180
0
822
822
Teljesítés
412,85
404,35

Teljesítés %
100,00
70,00
33,90
************
100,00
100,00
70,39
************
74,77
77,73
69,12
43,38
100,00
69,88
71,67
71,85
41,35
65,33
63,77
91,47
91,47
************
100,00
100,00
Teljesítés %
100,00
91,94
123,25
************
0,00
0,00
************
************
85,54
************
75,01
34,33
************
99,82
50,98
65,58
56,46
55,82
60,86
65,28
88,02
5,48
5,48
************
45,19
45,19
Teljesítés %
130,30
131,35

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
-Helyi önk. Ált. műk. Tám
-Helyi önk. Köznev. Fel. Tám
-Helyi önk. Szoc. Gyermekjólét és étkeztetés Tám
-Helyi önk.kultúrális Tám
-Helyi önk. Támogatása kp. Előirányzatból
-Helyi önk. Kiegészítő Tám
Önkormányzatok felhalmozási támogatása
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
-Ingatlanértékesítés bevétele
-Részesedések értékesítése
-Egyéb tárgyi eszk. Ért.
Kölcsön visszatérülés
-működési célú pe.
-Felhalmozási célú pe.
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
=Felhalmozási c. tám.ért. Bev.
Hitelfelvétel
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Végleges pe. Átadás
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Kölcsönök nyújtása
Hitel törlesztések, visszafizetések
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Támértékű kiadások
=Működési célú tám.ért. Kiadás
=Felhalmozási célú tám.ért. Kiadás
Tartalékok
Intézményfinanszírozás
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Intézményfinanszírozás
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
Támogatásértékű bevétel
KIADÁSOK
Személyi juttatások

1 431 036

3 571 358

1 100 727
51 406
434 550
141 197
94 803

30,82
76,06
74,11
75,19
74,76
68,20
76,00
112,14
97,62
100,00
99,34
12,90
3,45
100,00

342 579

152 255
6 059
4 848
35 388
30 126
88 512
4 553
1 153
1 900
1 500
6 390
6 105
285
4 298
0
0
480 892
465 400
15 492
0
1 083 834
343 118
288 851

335 852

336 391

122 743
501 140
157 153
131 122

67 584
586 392
187 785
126 802

204 893
7 972
0
0
0
10 546
75 290
75 290
0
0
2 200
2 000
200
2 300
0
0
677 001
602 031
74 970
39 816

223 258
7 972
4 323
36 252
30 126
89 102
35 291
33 391
1 900
0
8 639
8 439
200
2 300
63 984
63 984
2 648 124
570 650
2 077 474
39 816

1 431 036

3 571 358

284 418

6 727
6 727
4 433
48 885
49 030
41 140
197 710
192 126
131 792
4 127
4 127
1 741
10 420
23 948
16 594
145 937
2 156 212
85 099
78 335
2 086 006
84 318
67 602
70 206
781
2 000
8 439
6 753
16 483
55 327
55 327
16 483
51 242
51 242
0
4 085
4 085
108 523
129 354
80 857
107 023
127 854
80 857
1 500
1 500
0
53 000
54 954
0
501 372
554 723
375 680
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
24,38
24,38
20,63
206 435
212 538
135 807
0
780
631
0
486
0
0
486
0
206 435
210 254
135 176
187 008
187 008
186
1 457
19 241
20 138
0
1 651
1 018
206 435
212 538
134 683
70 624
73 375
49 207

2

73,97
72,34
142,50
186,87
0,00
0,00
18,16
81,56
0,75
0,00
30,35
84,18
84,55
65,90
83,91
68,60
42,19
69,29
3,95
4,04
1,11
80,02
100,00
100,00
100,00
62,51
63,24
0,00
0,00
67,72
Teljesítés %
84,62
63,90
80,90
0,00
0,00
64,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,37
67,06

-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Végleges pe. Átadás
-Működési célú
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Támogatás értékű kiadások
=Működési célú
FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú

57 843
59 234
40 865
68,99
12 781
14 141
8 342
58,99
17 386
18 336
13 480
73,52
17 195
18 563
12 824
69,08
101 230
101 230
58 793
58,08
0
22
0
0,00
0
22
0
0,00
0
526
379
72,05
0
526
379
72,05
0
0
0 ************
0
486
0
0,00
0
486
0
0,00
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
Teljesítés %
18,75
18,75
17,75
94,67
133 693
144 453
95 534
66,14
107 760
61 035
37 168
60,90
0
6 013
0
0,00
0
6 013
0
0,00
1 388
1 388
1 388
100,00
1 388
1 388
1 388
100,00
24 545
76 017
56 978
74,95
************
24 545
74 665
55 503
74,34
0
1 475
1 475
100,00
0
-123
0
0,00
0
0
0 ************
133 693
144 453
101 806
70,48
27 941
29 587
27 012
91,30
27 533
29 079
26 504
91,14
408
508
508
100,00
7 491
7 935
6 162
77,66
92 029
93 792
67 522
71,99
0
894
1 110
124,16
0
894
1 110
124,16
0
0
0 ************
6 232
12 245
0
0,00
6 232
12 245
0
0,00

FEGYVERNEKI Városüzemeltetési és fejlesztési int.
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás

eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
35,75
35,75
34,25
272 488
282 580
226 575
190 549
180 549
176 595
0
5 882
0
0
5 882
0
24 212
24 212
9 334
24 212
24 212
9 334
57 727
71 937
40 646
24 568
0
33 159
272 488

282 580
60 139
54 546
5 593
15 824
171 076
1 778
1 778

3

24 568
3 561
43 808

18 426
3 561
18 659
221 732

62 943
57 350
5 593
16 581
168 898
12 427
12 427

41 639
40 215
1 424
10 799
138 868
12 426
12 426

Teljesítés %
95,80
80,18
97,81
0,00
0,00
38,55
38,55
56,50
************
75,00
100,00
42,59
************
78,47
66,15
70,12
25,46
65,13
82,22
99,99
99,99

=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú
FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
Álláshely(Fő)
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
=Beruházás
=Felújítás
Támogatás ért. Kiadások
=Működési célú

0
0
0 ************
23 671
21 731
18 000
82,83
23 671
21 731
18 000
82,83
eredeti ei.
mód. Ei.
Teljesítés
Teljesítés %
10,75
10,75
6,75
62,79
63 670
65 219
46 347
71,06
4 378
4 378
2 176
49,70
0
902
0
0,00
0
902
0
0,00
49 105
49 105
36 456
74,24
49 105
49 105
36 456
74,24
10 187
10 834
7 715
71,21
************
0
0
0 ************
0
149
0
0,00
10 187
10 685
7 715
72,20
************
63 670
65 219
45 301
69,46
31 391
23 647
17 154
72,54
31 391
9 356
8 098
86,55
0
14 291
9 056 ************
8 390
6 299
3 734
59,28
23 589
33 840
23 912
70,66
300
531
501
94,35
300
531
501
94,35
0
0
0 ************
0
902
0
0,00
0
902
0
0,00

4

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Álláshely
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Önkormányzatok működési támogatása
-Helyi önk. Ált. műk. Tám
-Helyi önk. Köznev. Fel. Tám
-Helyi önk. Szoc. Gyermekjólét és étkeztetés Tám
-Helyi önk.kultúrális Tám
-Helyi önk. Támogatása kp. Előirányzatból
-Helyi önk. Kiegészítő Tám
Önkormányzatok felhalmozási támogatása
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
-Ingatlanértékesítés bevétele
-Részesedések értékesítése
-Egyéb tárgyi eszk. Ért.
Kölcsön visszatérülés
-működési célú pe.
-Felhalmozási célú pe.
Pénzeszköz átvétel
Pénzforgalom nélküli bevétel
-Előző évi pénzmaradvány igénybevét.
Támogatás értékű bevételek
=Működési célú tám.ért. Bev.
=Felhalmozási célú
Hitelfelvétel
Intézményfinanszírozás
=Szocpol
=Állami támogatás
=Bérkompenzáció fedezete
=I. Önkormányzati kiegészítés
=II. Önkormányzati kiegészítés
=Szociális pótlék
KIADÁSOK
Személyi juttatások
-foglalkoztatottak szem.juttatásai
-külső személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Működési c. támogatás ÁH-on kívülre
Felhalmozási kiadások
-Beruházás
-Felújítás
Kölcsönök nyújtása
Támogatás értékű kiadások
=működési célú
=felhalmozási célú
Tartalékok
Hitel törlesztések, visszafizetések
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK
-halmozódás
FŐÖSSZEG
KIADÁSOK

eredeti ei.
454,58
2 324 275
439 905
501 140
157 153
131 122

mód. Ei.
454,58
4 445 037
325 843
586 392
187 785
126 802

204 893
7 972
0
0
0
10 546
75 290
75 290
0
0
2 200
2 000
200
2 300
0
0
751 706
676 736
74 970
39 816
501 372
22 012
375 913
394
98 873
4 180
0
2 324 275
657 242
630 005
27 237
131 148
558 812
105 357
10 420
150 015
82 413
67 602
2 000
138 426
136 926
1 500
53 000
16 483
16 483
0
501 372

223 258
7 972
4 323
36 252
30 126
89 102
35 291
33 391
1 900
0
8 639
8 439
200
2 450
79 572
79 572
2 723 209
645 735
2 077 474
39 816
554 723
0
426 449
8 805
113 285
5 831
353
4 476 181
659 732
615 975
43 757
132 845
539 131
105 357
23 970
2 174 381
2 104 175
70 206
8 439
167 322
165 822
1 500
54 954
55 327
51 242
4 085
554 723

2 324 275
-501 372
1 822 903
2 324 275

5

4 476 181
-554 723
3 921 458
4 476 181

Teljesítés
540,34
1 723 573
279 632
434 550
141 197
94 803

Teljesítés %
118,87
38,78
85,82
74,11
75,19
74,76

152 255
68,20
6 059
76,00
4 848
112,14
35 388
97,62
30 126
100,00
88 512
99,34
4 553
12,90
1 153
3,45
1 900
100,00
1 500 ************
6 390
73,97
6 105
72,34
285
142,50
4 528
184,82
1 277
1,60
1 277
1,60
528 450
19,41
512 958
79,44
15 492
0,75
0
0,00
375 681
67,72
0 ************
178 787
41,92
6 630
75,30
52 664
46,49
2 180
37,39
244
69,12
1 725 437
38,55
512 737
77,72
487 584
79,16
25 153
57,48
97 958
73,74
399 234
74,05
60 534
57,46
16 594
69,23
100 156
4,61
99 375
4,72
781
1,11
6 753
80,02
100 464
60,04
100 464
60,59
0
0,00
0
0,00
55 327
100,00
51 242
100,00
4 085
100,00
375 680
67,72
1 753 699
-375 681
1 378 018
1 725 437

39,18
35,14
38,55

-halmozódás
FŐÖSSZEG
Álláshely

-501 372
1 822 903
454,58

6

-554 723
3 921 458
454,58

-375 680
1 349 757
540,34

34,42
118,87

Fegyvernek Város Önkormányzat

2014. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

Módosított

eredeti ei.
8/2014.
(I.30.)

13/2014.
(VI.1.)

Teljesítés

17/2014.
(IX.29.)

2014.09.30

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

0

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

0

0

0

0

III.Önkormányzat (szakf.)

67 602

67 602

67 602

781

IV. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

0

0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

0

0

0

0

C. Orvosi Rendelő

0

0

0

0

67 602

67 602

67 602

781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 982
7 620

0
0

0
0

0
0

0
0
67 602

59 982
7 620
67 602

59 982
7 620
67 602

781
0
781

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 602

67 602

67 602

781

Önkormányzati Intézményi felújítás 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.Művelődési Ház és Könyvtár
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
8414031Város és községgazdálkodás
1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem
2.) Marx K. út szélesítése
066020 Város és községgazdálkodás
1.) ÉÁOP Orvosi rendelő felújítása II. ütem
2.) Marx K. út szélesítése
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Vízmű
Vízmű összesen
C;Orvosi rendelő
Orvosi rendelő összesen
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2014.12.16 10:06
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Fegyvernek Város Önkormányzat

2014. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
II. Művelődési Ház és Könyvtár

eredeti ei.

Módosított

8/2014.
(I.30.)

13/2014.
(VI.1.)

0

Teljesítés

17/2014.
(IX.29.)

485

2014.09.30

504

461

2 000

2 000

3 287

180

III.Önkormányzat (szakf.)

78 335

2 084 186

2 088 610

84 318

IV. Polgármesteri Hivatal

0

526

526

379

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

394

894

1 110

1 778

3 327

12 427

12 426

300

300

531

501

82 413

2 091 218

2 106 779

99 375

0
0
0

485
0
485

485
19
504

440
21
461

2 000
0
0
0
2 000

2 000
0
0
0
2 000

2 000
1 287
0
0
3 287

0
0
113
67
180

1 149
10 178

0
0

0
0

0
0

508
59 000
7 500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

2 000
404
54
0
0

2 000
606
54
830
0

2 000
404
54
830
6

0
0
0

508
59 000
7 500

508
59 000
7 500

0
46 101
1 033

0
0
0
0
0

650
250
200
60
0

650
250
200
60
2 590

650
0
200
65
2 590

0

2 000 000

2 000 000

18 091

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 149
10 178
1 802
65
23
79
36
56
50
0
0
0
0
0
0

1 149
10 178
0
65
23
79
36
56
50
2 604
0
0
0
0
0

1 212
9 507
0
65
19
0
35
56
50
781
322
14
72
23
16

0
78 335
0
0
0
0
0
0
0
0

122
2 084 186
90
33
67
26
50
50
210
526

122
2 088 610
90
33
67
26
50
50
210
526

122
84 318
0
0
69
0
50
50
210
379

0
0
0
0

394
0
0
0

394
500
0
0

394
453
61
40

B. Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C. Orvosi Rendelő
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
1.) udvari játékok, szekrény fogas, beszerzés
2.) Bölcsőde eszközök beszerzése(tányér, bögre, tálca)
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épületek akadálymentesítése
2.)Épületek felújítása, nyílászáró csere, galéria
3.) Pénztárgép beszerzése
4.) 1 db számítógép beszerzése
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
III. Önkormányzat
8414031Város és községgazdálkodás
1.) Ady e. úti játszótér építése
2.) Történelmi emlékpark építése
89044215-315 start (FHT és Egyéb kf.)
1.) Téli kf. Pályázati összeg
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg
3.) Téli kf. Pályázati összeg
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.) 0321/5 hrsz szántó vásárlása
2.) 0313 hrsz szántó vásárlása
3.) 0242 hrsz szántó vásárlása
4.) 252/2 hrsz-ú terület vásárlása
5.)1836/1 hrsz beépítetlen terület
041237 Közfoglalkoztatási MINTA PRG
1.) Téli kf. Pályázati összeg
2.) Mezőgazdaság pályázati összeg
3.) Téli kf. Pályázati összeg
042130 Növényterm. Állattenyésztés kapcs. Szolg.
1.) 2 db ló vásárlás
2.)1 db bika vásárlás
3.) Sétakocsi beszerzése
4.) Lovaskocsi beszerzése
5.) Kombájn adapter vásárlása
052080 Szennyvíz hálózatépítése
1.) Szennyvíz hálózat építés 2014.
066020 Város és községgazdálkodás
1.) Ady e. úti játszótér építése
2.) Történelmi emlékpark építése
3.) Szapárfalui temető kerítés és térburkolat építése
4.)Raklap emelő beszerzése
5.) porszívó vásárlás
6.) Szivattyú beszerzése
7.) Taliga vásárlás
8.) Villáskulcs készlet beszerzés
9.) 1 db hűtőszekrény beszerzése
10.) I. vh. Emlékmű felújítása
11.) Kamerarendszer kiépítése
12.) Mikrohullámú sütő
13.) 1 db simpson motorkerékpár
14.) pántológép
15.) Porszívó
900080 Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység
1.) 1 db Pénztárgép beszerzése
Önkormányzat összesen
1.) 1 db számítógép
2.) 1 db led monitor
3.) 1 db hálózati adattároló NAS
4.) 1 db hálózati adattároló HDD
5.) 1 db lézer nyomtató
6.) 1 db lézer nyomtató
7.) 2 db számítógép 1 db monitor
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
1.) 1 db nagykonyhai botmixer beszerzése
2.) Eszközbeszerzés(tányérok, kanalak, poharak)
3,) 1 db vízmelegítő főzőkonyhára
4.) 1 db számítógép beszerzése

3. melléklet
2014.12.16 10:06
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Címek,alcímek,szakfeladatok

5.) 1 db telefonkészülék vásárlása
6.) 1 db fagyasztóláda beszerzése
7.) 1 db ruter beszerzése
8.) 1 db benzines fűnyíró beszerzése
Gyermekélelm.konyha összesen

8/2014.
(I.30.)

13/2014.
(VI.1.)
0
0
0
0
0

0
0
0
0
394

17/2014.
(IX.29.)
0
0
0
0
894

2014.09.30
10
104
7
41
1 110

3. melléklet
2014.12.16 10:06
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Címek,alcímek,szakfeladatok

B;Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
1.) 1 db úthenger beszerzése
2.) 1 DB FÉNYMÁSOLÓ BERENDEZÉS BESZERZÉSE
3.) 1 db lézernyomtató
4.) 1 db vésőkalapács beszerzése
5.) 1 db ütvefúró
6.) 1 db flex
7.)Akkumlátor vizsgáló
8.) Diaflex
9.)Talajmaró
10.) számítógép
11.) Spirálozógép
12.) Motorkiemelő
13.) Temetők térkő, kerítés építése
14.) Egyéb beruházások
Fegyverneki Városüzemelt.és Fejl.Intézmény Összesen
C;Orvosi rendelő
1.) 1 db számítógép beszerzés (szervergép)
2.) Bojler beszerzés
3.) 1 db számítógép
4.) 1 db számítógép
5.) 1 db magzatszív doppler
6.) 1 db porszívó
7.) 1 db nyomtató
Orvosi rendelő összesen
BERUHÁZÁS mindösszesen

8/2014.
(I.30.)

13/2014.
(VI.1.)

17/2014.
(IX.29.)

2014.09.30

1 778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 778

1 778
1 549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 327

1 778
1 549
39
51
41
39
21
20
180
62
19
61
8 360
207
12 427

1 778
1 549
39
51
41
39
21
20
180
62
19
61
8 360
206
12 426

300
0
0
0
0
0
0
300

300
0
0
0
0
0
0
300

300
45
41
41
31
17
56
531

270
45
41
41
31
17
56
501

82 413

2 091 218

2 106 779

99 375

3. melléklet
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