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Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1.
2.
3.
4.

Polgármester tájékoztatója
Alpolgármester választásáról
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Fegyvernek
Város
Önkormányzata
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának módosításáról
5. Önkormányzati bizottságok létrehozásáról
6. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének
elfogadásáról
7. A 2017. évi nyersanyagnorma megállapításáról
8. A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
9. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozásáról
10. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének
jóváhagyásáról
11. A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat
módosításáról
12. Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszűntetéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
6. napirendhez:
Valamennyi intézmény vezetője
8. napirendhez:
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
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9. és 10. napirendhez:
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója

Fegyvernek, 2017. január 20.
Tatár László
polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére a két
ülés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:



I.

Január 12-én a 2017. évi start közfoglalkozt atás tervtárgyalásán
vettem részt. Ugyanezen a nap on az önkormányzat 2017. évi
folyószámla hitelszerződést írtam alá.
Január 19- én a Horgász Egyesü letek képviselőivel folytatta m
egyezt etést a 2017. évi horgászenged élyek díjváltozásáról.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: december hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
1
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
17+1 fő
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
1
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
-

II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2016. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2016. december 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
6.561.800,- Ft
(civil szervezeteknek):
3.150.000,- Ft
ÖSSZESEN:
9.711.800,- Ft
Ebből: szociális segély:
1.288.200,- Ft
szoc.segély természetben:
721.270,- Ft
kölcsön:
4.552.330,- Ft
Ebből 2016. december 31-ig visszatérült összesen:
2.959.021,- Ft
_________________________________________________________________
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Felhasználható:

- 752.779,- Ft

2016. évben 68 fő részesült 5 q/fő tűzifa juttatásban, összesen 721.270,- Ft összegben,
Szociális kölcsönt 95 fő kért és kapott, összesen
4.552.330,- Ft összegben,
Szociális segélyben 78 fő részesült, összesen
1.288.200,- Ft összegben.
Mindösszesen:
6.561.800,- Ft
III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: -

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére
alpolgármester választásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselőtestület előtt is ismert, hogy dr. Bognár Zoltán alpolgármester úr 2016. december
31-ével lemondott mandátumáról, így változás történt az önkormányzat összetételében.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés
(továbbiakban: Mötv.) alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
A Mötv. 74. § (2) bekezdése szerint: Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el
feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét.
A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 2 társadalmi megbízatású alpolgármester
választható, egyik a polgármester általános helyettesítésére, melynek személy szerint Dr.
Tatár Gábort javaslom, másik alpolgármesternek Herman Józsefet, aki egyéb feladatok
ellátásában segíti a polgármestert, pl. civil- és egyéb szervezetnél történő képviselet
ellátásában.
Az alpolgármestert titkos szavazással kell választani. Fegyvernek Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzata 31. §-a szerint a titkos szavazást a Pénzügyi Bizottság
közreműködésével kell lefolytatni.
………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat

Alpolgármester választásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 74. § (1) bekezdés alapján
Herman József képviselőt
2017. február 1-től
társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztja.
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Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, munkaügy-bérszámfejtés

Fegyvernek, 2017. január 19.

Tatár László
Polgármester

Pénzügyi Bizottság Elnöke
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére az
alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. § (2) bekezdés
6.) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság az alpolgármesterek tiszteletdíjára, költségtérítésére az
alábbi javaslatot teszi.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.)
80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja
egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondhat.
Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján, ami összegszerűen 299.150,- Ft, ennek
90 %-a 269.235,- Ft.
Az újonnan megválasztott alpolgármester írásban lemondott a tiszteletdíj egy részéről és a 80.
§ (3) bekezdése alapján a költségtérítés egészéről. Ennek megfelelően javasoljuk fenti
összegtől eltérően havi bruttó 115.950,- Ft-ban megállapítani a tiszteletdíj mértékét.
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:
………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Az alpolgármester illetményének megállapításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (1a) bekezdése alapján –
figyelemmel a Mötv. 80. § (2) bekezdésében foglaltakra és a Fegyvernek Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 48. § (2) bekezdés 6.) pontjára –
a Pénzügyi Bizottság javaslatára
Herman József alpolgármester illetményét
2017. február 1-től
havi 115.950,- Ft
bruttó összegben állapítja meg.
Erről értesül:

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

Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző
Képviselő-testület tagjai
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, munkaügy-bérszámfejtés

Fegyvernek, 2017. január 19.
………………….
Pénzügyi Bizottság Elnöke
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___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mindenki előtt ismert, hogy dr. Bognár Zoltán alpolgármester úr lemondott mandátumáról,
így változás történt az önkormányzat összetételében.
A korábbi bizottsági struktúra szerint két bizottság működött városunkban, amely érdemben
tudta segíteni a testület munkáját. 2014-től 3 bizottság volt, azonban úgy ítélem meg, hogy a
korábbi rendszer szerint a változások okán elegendő 2 bizottság működése.
A Pénzügyi Bizottság létrehozását jogszabály írja elő, a bizottsági struktúra kialakításáról a
képviselő-testület a többi tekintetben szabadon dönt, ezért javaslom, hogy a Pénzügyi
Bizottság mellett működjön a korábbi két bizottság összevonásával egy Oktatási és Szociális
elnevezésű Bizottság.
Javaslom, hogy a nevétől eltérően a bizottság tevékenysége ölelje fel a közművelődés,
egészségügy, ifjúság és a sporttal kapcsolatos döntés-előkészítési hatásköröket is.
Fentiek alapján javaslom az SZMSZ. alábbi szerinti módosítását, a rendelet-tervezet
elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2017.(……) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/1995.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 46. § (1) bekezdése az alábbira módosul:
(1)

A képviselő-testület döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére és
ellenőrzésére
1.) Pénzügyi Bizottságot,
2.) Oktatási és Szociális Bizottságot választ.
A Pénzügyi Bizottság 4 fő önkormányzati képviselőből és 2 fő nem
önkormányzati képviselőből, az Oktatási és Szociális Bizottság 3 fő
önkormányzati képviselőből és 4 fő nem önkormányzati képviselőből áll.
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2. § A rendelet 48. § (3) bekezdése az alábbira módosul:
(3) OKTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
1.) Elemzi az önkormányzat működési területén a szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sport ellátottság helyzetét.
2.) Véleményezi a tevékenységi körébe tartozó képviselő-testületi anyagokat.
Így különösen:
a.) az önkormányzat Gazdasági Programjának szociális, egészségügyi, oktatási,
közművelődési, ifjúsági és sportra vonatkozó javaslatát,
b.) a szociális, oktatási, közművelődési intézmények alapítására, tevékenységének
módosítására, megszüntetésére irányuló döntés-tervezeteket,
c.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézményvezetői megbízatásokra
tett javaslatokat,
d.) a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények képviselő-testület elé
terjesztett beszámolóit, előterjesztéseit,
e.) véleményezi a közművelődési intézmény éves munkatervét (költségvetés elfogadása
előtt)
f.)

véleményezi
azokat
az
éves
költségvetést
érintő
napirendeket,
kötelezettségvállalásokat, amelyek szakmai szempontból az oktatás, közművelődés,
ifjúság, sport, 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, szociálpolitika, egészségügyi ellátottság eredményeinek továbbfejlesztésében.
4.) Javaslatot tesz a szociális, egészségügyi, oktatási, közművelődési intézmények jövőbeni
működésére, azon belül a személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
5.) Figyelemmel kíséri a Hírmondó működését.
6.) Figyelemmel kíséri az oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi tárgyú
önkormányzati rendeletek érvényesülését.

3. § A rendelet 48. § (4) bekezdése törlésre kerül.
4. § A rendelet 1. sz. melléklete a rendelet-tervezet melléklete szerint módosul.
5. § E rendelet 2017. február 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Szervezeti és Működési szabályzat 1. sz. melléklete
Képviselő-testület névsora:
Polgármester:
Tatár László

Fegyvernek, Háy M. út 24.

Képviselők:
Ambrus Dénes
Burján Attila János
Herman József
Magyar Lászlóné
Molnár Barna
Szatlóczki Edit
Dr. Tatár Gábor
Tháler József

Fegyvernek, Hársfa út 13/b
Fegyvernek, Hunyadi út 11/b
Fegyvernek, Háy M. út 67.
Fegyvernek, Angolkert út 31.
Fegyvernek, Hársfa út 4/a
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 76.
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 63.
Fegyvernek, Ady E. út 57.
-.-.-.-.-.-
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ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére
önkormányzati bizottságok létrehozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 21-ei alakuló ülésen
döntött a bizottságok megválasztásáról.
Mindenki előtt ismert, hogy dr. Bognár Zoltán alpolgármester úr lemondott mandátumáról,
így változás történt az önkormányzat összetételében.
A korábbi bizottsági struktúra szerint két bizottság működött városunkban, amely érdemben
tudta segíteni a testület munkáját. 2014-től 3 bizottság volt, azonban úgy ítélem meg, hogy a
korábbi rendszer szerint a változások okán elegendő 2 bizottság működése.
A Pénzügyi Bizottság létrehozását jogszabály írja elő, a bizottsági struktúra kialakításáról a
képviselő-testület a többi tekintetben szabadon dönt, ezért javaslom, hogy a Pénzügyi
Bizottság mellett működjön a korábbi két bizottság összevonásával egy Oktatási és Szociális
elnevezésű Bizottság.
Javaslom, hogy a Közművelődési és Szociális Bizottság tevékenysége ölelje fel a
közművelődés, egészségügy, ifjúság és a sporttal kapcsolatos döntés-előkészítési hatásköröket
is.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. §. (1) bek.
alapján a bizottság elnökét és tagjainak több mint felét az önkormányzati képviselők közül
kell választani. A polgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.
A bizottságok létrehozására, működtetésére a Mötv. és az előbb említett SZMSZ tartalmaz
előírásokat. Ilyen előírás többek között, hogy a bizottság elnökének önkormányzati
képviselőnek kell lennie. A bizottság részletes feladatait az SZMSZ tartalmazza.
Fentiek alapján javaslom 2 bizottság létrehozását 2017. február 1-től az alábbiak szerint:
A Pénzügyi Bizottságba javaslom
Elnöknek:

Burján Attila János

képviselő

Tagoknak:

Molnár Barna

képviselő

Tháler József

képviselő

Vízkeleti Lászlóné

nem képviselő bizottsági tag

Tukarcs Istvánné

nem képviselő bizottsági tag
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Az Oktatási és Szociális Bizottságba javaslom
Elnöknek:

Molnár Barna

képviselő

Tagoknak:

Ambrus Dénes

képviselő

Burján Attila János

képviselő

Magyar Lászlóné

képviselő

Szatlóczki Edit

képviselő

Bognár Ildikó

nem képviselő bizottsági tag

Gábli Simonné Csík Ágnes nem képviselő bizottsági tag
Hornyákné Szabó Bernadett nem képviselő bizottsági tag
Négyesiné Derecskei Edina nem képviselő bizottsági tag
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottságok elnökeire és tagjaira
tett javaslatot vitassa meg és az alábbi határozati javaslatok szerint fogadja el:
………./2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

A Pénzügyi Bizottság megválasztásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (1) bekezdése, valamint
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §.
(1) bekezdése alapján 2017. február 1-től Pénzügyi Bizottságot választ, melynek
Elnöke:

Burján Attila János

képviselő

Tagjai:

Molnár Barna

képviselő

Tháler József

képviselő

Vízkeleti Lászlóné

nem képviselő bizottsági tag

Tukarcs Istvánné

nem képviselő bizottsági tag

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a
Pénzügyi Bizottság megválasztásáról szóló 162/2014.(X.21.) sz. önkormányzati
határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
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Polgármester

………./2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Az Oktatási és Szociális Bizottság megválasztásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (1) bekezdése, valamint
Fegyvernek Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §.
(1) bekezdése alapján 2017. február 1-től Oktatási és Szociális Bizottságot választ,
melynek
Elnöke:

Molnár Barna

képviselő

Tagjai:

Ambrus Dénes

képviselő

Burján Attila János

képviselő

Magyar Lászlóné

képviselő

Szatlóczki Edit

képviselő

Bognár Ildikó

nem képviselő bizottsági tag

Gábli Simonné Csík Ágnes

nem képviselő bizottsági tag

Hornyákné Szabó Bernadett

nem képviselő bizottsági tag

Négyesiné Derecskei Edina

nem képviselő bizottsági tag

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg az
Oktatási és Közművelődési Bizottság megválasztásáról szóló 163/2014.(X.21.) sz.
és a Szociális és Egészségügyi Bizottság megválasztásáról szóló 164/2014.(X.21.)
sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
Polgármester
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Áht.) 24.§. (3) bekezdése
alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az Országgyűlés még 2016. évben elfogadta a
központi költségvetésről szóló törvényt, így február 15-ig el kell készíteni és fogadni a 2017.
évre vonatkozó költségvetési rendeletet.
A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények előzetes megbeszélés alapján elkészítették
költségvetési tervezetüket. Az önkormányzati előzetes költségvetési számok a mellékelt tábla
alapján alakulnak.
A tervezett költségvetési főösszeg a halmozódások kiszűrése után: 1. 588.825 eFt.
Kiadások tervezése:
A személyi juttatások tervezésekor figyelembe vettük az engedélyezett létszámokat. A
bérek és egyéb személyi juttatások megállapítása a hatályos jogszabályok alapján történt.
2017. évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel – kötelező béremelés,
jubileumi jutalom, felmentés - nőhet a keret, ezt minden intézménynek részletesen indokolni
kell.
Az engedélyezett létszámok intézményenként az alábbiak:
Intézmény megnevezése
létszám (fő)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
44,48
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
7,625
Önkormányzat
304,17
Közalkalmazottak
14,50
Közfoglalkoztatás
289,67
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
16,75
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
17,50
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
24,75
Intézmény
Fegyverneki Orvosi Rendelő
9,75
Önkormányzat összesen:
425,025
A 2017. évre tervezett személyi juttatások előirányzata 652. 086 eFt.
A munkaadók által fizetendő járulék mértéke 2017. évben változott: 27%-ról 22%-ra
csökkent, ami részben fedezetet nyújt a minimálbéremelésekre, illetve a garantált
bérminimum emelésének költségeire. 116.275 eFt munkaadói járulékot tartalmaz a tervezet.
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A dologi kiadások tervezésénél a 2016. évi módosított előirányzatokat tekintettük bázisnak.
Ezen belül az energia kiadásokat a 2016. évi teljesítési adatok alapján tervezték az
intézmények, az egyéb dologi kiadásokat a kötelezettség vállalások és intézményi igények
alapján kerültek a tervezetbe, összegszerűen: 443.656 eFt.

Az ellátottak juttatásai tartalmazzák az átmeneti, temetési és egyéb segélyeket, a szociális
segélyeket a 2016. évi teljesítési adatok alapján: 5.700 eFt
Az átadott pénzeszközök szerepelnek a Bursa Hungarica ösztöndíj, a civil szervezetek
támogatása. 12.500 eFt.
Felhalmozási kiadásokra tervezett összegek az alábbiak intézményenként:
Intézmény, feladat megnevezése
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
-terítők, törölköző, függöny, szőnyeg
-tányér , pohár bögre , kancsó, tál
-udvari játék
-75 db fektető
-gázkazán
-laptop
-porszívó, vasaló
-bejárati ajtó
-automata mosógép
-fejlesztő játékok
-tornaszer
-fűnyíró, létra
-hangfal, vetítővászon, mágnestábla
-bölcsődei játékok
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
-Akadálymentesítés, homlokzat felújítás, nyílászáró csere
-Villamos vezetékek cseréje gazdasági épület
-informatikai eszköz beszerzések
-egyéb tárgyi eszköz beszerzése
Önkormányzat
-56-os emlékmű felújítása
-Marx K. út útépítés
-Szennyvíz beruházás(Örményes)
-Vendegház felújítása
-Róna Panzió megvásárlása
Közfoglalkoztatás
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
-számítástechnikai eszközök beszerzése
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
-Eszközfelújítás
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési
Fejlesztési Intézmény
-Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítás

összeg (eFt)
4.327
250
384
800
975
500
260
45
150
95
550
78
60
110
70
4.716
3.454
500
635
127
96.463
2.413
15.000
500
5.000
7.887
65.663
500
500
500
500
és
1.473
1.270
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-1 db gumicsónak beszerzése
Fegyverneki Orvosi Rendelő
-defibrillátorba akkumulátor
-irodaszék
-asztal+szék+kanapé
-kerékpár
Önkormányzat összesen:

203
402
145
35
165
57
108.381

Kölcsönökre a 2016. évi teljesítés alapján terveztünk 9.000 eFt-ot.
Hiteltörlesztéseknél a 47.000 eFt-os folyószámlahitel törlesztése szerepel, valamint 1.500 eFt
fejlesztési hiteltörlesztést állítottunk be, amely a Marx K. út építéséhez kapcsolódik. 1.000 eFt
összegben terveztünk kamat kiadást a fejlesztési hitelhez.
Tartalékok összege a költségvetésben 106.269 eFt ebből működési célú szabad tartalék
18.140 eFt.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működésére 55.776 eFt
állami támogatást és 30.630 eFt kiegészítést ad át az önkormányzat.
Bevételek tervezése:
Az állami támogatásokat a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. tv. alapján terveztük. (a mellékelt táblázatban
feladatokhoz rendeltük a támogatásokat)
Támogatás értékű bevételként szerepelnek a földalapú és állatjóléti támogatások 19.239 eFt,
munkaügyi támogatások 476.955 eFt, mezei őrszolgálat állami támogatása 3.800 eFt is. Ezen
kívül az Orvosi rendelőnél a védőnői szolgálat, házi orvosi szolgálat, stb. működéséhez az
OEP-től átvett pénzeszközök továbbra is biztosítottak 47.669 eFt összegben.
A közhatalmi bevételeknél került megtervezésre a helyi adók 90.194 eFt (magánszemélyek
kommunális adója és iparűzési adó) és gépjárműadó 15.000 eFt a 2016. évi eredeti előirányzat
szintjén. A képviselő-testületi 2017. évre adó emelésről nem döntött, ennek megfelelően a
következő évre vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az
adóbevételek mértéke. A Képviselő-testület által is ismert, hogy az adóknál jelentős mértékű
adóbevételi kiesésünk volt az elmúlt években, ami a végrehajtási tevékenységünk
megerősítésével 2016. évre csökkent, de még így is jelentős a kintlévőség. Az adózási
tevékenységről készült tájékoztatóban már kitértünk a behajtásra tett intézkedések és az
ellenőrzések fontosságára, és eredményére. Az adóbevételek növekedése szempontjából
ismételten vizsgáltuk a hátralékok mértékét, és a hátralékok behajtására tett intézkedések
lehetőségeit.
A működési bevételek tartalmazzák a teljesség igénye nélkül az alaptevékenységgel
összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a termék értékesítéséből, a továbbszámlázott
közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az
egyéb bevételekből származó bevételeket. Az intézmények alaptevékenységi bevételeinél
jelentős emelkedés nem várható. Tervezett bevétel 278.302 eFt.
Végleges pénzeszköz átvételnél tervezett 6.300 eFt a várható mezőőri járulék összege, ami a
2016. évi előirányzattal egyezik meg.
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Kölcsönök visszatérülésére 9.000 eFt-ot terveztünk, azonosan a kiadott kölcsönök
összegével.
Felhalmozási bevételként gépjármű értékesítést (kukás és szippantó) és ingatlan értékesítést
(ipartelepnél) terveztünk 12.700 eFt összegben.
A hiteleknél szerepeltetjük a 47.000 eFt-os folyószámla hitelkeretet, valamint a Marx K. út
felújításához 15.000 eFt fejlesztési hitel felvételét.
Összegezve
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a
takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az
Önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság
maximális figyelembe vételével biztosítsa.
A bevételek tervezésénél fontos szempont volt, hogy olyan tételek szerepeljenek a
költségvetésben, melyek realizálhatóak, ezzel biztosíthatja az önkormányzat a
költségvetés egyensúlyát. A folyószámlahitel az előző évekhez hasonlóan az átmeneti
likviditási problémák áthidalását szolgálja 2017. évben is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetését.
…/2017.(I.26.)

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek Város
Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetési tervezetében szereplő tervszámokat
elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2017. évi költségvetési rendeletet ez alapján készítse el
és terjessze a Képviselő-testület elé.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Gazdaságvezető
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
polgármester
Készítette: Temesváriné

Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
Személyi juttatások
2016. decemberi bérkompenzáció
decemberi jutalom
2016. decemberi
2017. évi
jubileumi jutalom (3 fő)
cafeteria
költségtérítés
Munkaadói járulékok
2016.decemberi komp.kapcs.
decemberi jutalom
2016. decemberi
2017. évi
Dologi kiadások (2016. évi szinten)
Felhalmozási kiadások
Ellátottak juttatásai
BEVÉTELEK
Intézményfinanszírozás
Önkormányzati kiegészítés
2016. decemberi komp
Állami támogatás

Összeg
83 363 135
52 874 906
268 678
671 234
3 972 496
43 101 278
1 374 100
3 400 000
87 120
11 088 229
30 672
181 233
1 072 574
9 803 750
18 900 000
500 000
83 363 135
83 363 135
-15 818 415
299 350
98 882 200

KIADÁS-BEVÉTEL egyenlege

0

98 882 200

16,75 fő

0111130

Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
Személyi juttatások
2016. decemberi
2017. évi
decemberi jutalom
jubileumi jutalom
cafeteria
költségtérítés
közfoglalkoztatás
Munkaadói járulékok
2016. decemberi
decemberi jutalom
2017. évi
közfogi
DOLOGI
Áfa befizetés
Hitelkamat
Dologi kiadások (2016. évi szinten)
Dologi önkormányzati önrész(közfogi)
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások(Beruházás, Felújítás)
Ingatlan vásárlás
Ellátottak juttatásai
Támogatás értékű kiadások
-Működési célú
-Csorba Állami
-Csorba Önk. Kieg.
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozások
Óvoda
Művház
Ph
Konyha
Város
Orvosi
Tartalékok
PM keret
RÖK maradványa
2016. évi áth.bér+járulék
Közfogi bérkieg (bér+járulék
2013. évi normatíva visszafizetés
Működési tartalék 20.000eFt
Hivatali működési tartalék 98882200-Ph fin.
Végleges pe. Átadás
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Kölcsönök nyújtása
Hiteltörlesztések
=Működési
=Felhalmozási

013350

018010

Önk.Vagyonnal való
Önkormányzati jogalkotás gazdálkodás
Önk.elsz. Kp.kv.
19 492 683
15 587 000
15 805 740
0
1 073 600
13 455 200
0
200 000
1 076 940
3 486 943
289 872
0
3 197 071
200 000

018030

031030

Támogatási célú
Közterület rendjének
finansz.műv.
fenntartása
0
513 137 135
9 576 581
0
0
6 194 552
444 000
5 610 000
140 552
0
0
0

0

0

0

0

0

0

2 700 000
2 700 000

0

0

200 000
0

12 887 000

0

0

0

0

86 406 000

041233

041237

042120

Közfogl.Téli
72 734 594
41 643 606

Hosszabb idejű kf.
Minta kf.
34 510 046
29 783 759

042130

Mezőgazdasági
támogatások
339 373 488
220 482 452

045120
045120
út autópálya építés

0
0

Növ.ter.állatteny.
53 804 882
12 421 446
1 115 200
11 024 200
82 046

15 000 000
0

216 546

150 381

420 527

41 427 060
4 763 560

29 633 378
3 468 623

220 061 925
28 483 042

0

58 467

40 603

113 542

0

4 705 093
21 919 167
486 000

3 428 020
1 257 664

28 369 500
29 153 471

0

1 257 664

0

16 060 887
5 372 280
4 408 261

18 780 487
10 372 984
61 254 523

0

4 408 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 392 029
119 880
37 949
1 234 200
1 990 000

1 990 000

5 000 000
7 887 000
0

041232

200 000

0

2 748 580
301 104
22 152
2 425 324

0

38 634 856

0

0

38 634 856
0

0

61 254 523

15 000 000
15 000 000

55 776 000
30 630 000
0

0

0

0

0

0

426 731 135
184 338 000
37 310 000
83 363 135
87 860 000
22 812 000
11 048 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0111130

Kiemelt előirányzat
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési bevételek
Áfa visszatérülés
Felhalmozási bevételek
Állami támogatások
-Önk.Hivatal támogatása
-Település üzemeltetés
-Egyéb önk. Feladatok
-lakott külterület
-kiegészítés(I.1-hez kapcsolódóan)
-nem közművel gyűjtött
-Óvoda (II.)
-III.2. szoc. Feladatainak egyéb támog
-szoc társulás
-bölcsőde
-III.5. Gyermekétkeztetés
-rászoruló
-IV. nyilvános könyvtári és közműv. Fel. Tám.
szoc.ágazati pótlék
2016. decemberi bérkompenzációtám.
Támogatás értékű bevételek
-földalapú +állatjóléti
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Végleges pe. Átvétel
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozás
Önkormányzati kiegészítés
Állami támogatás
Kölcsönök visszatérülése
Közhatalmi bevételek
Helyi adók
Gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek
Hitelfelvétel
=Működési
=Felhalmozási
KIADÁS-BEVÉTEL egyenlege

013350

018010

Önk.Vagyonnal való
Önkormányzati jogalkotás gazdálkodás
0
0

0

0

018030

Támogatási célú
finansz.műv.

Önk.elsz. Kp.kv.

18 822 000
6 122 000
4 445 000
1 677 000
12 700 000
0

0

031030

041232

041233

041237

042120

Közfogl.Téli

Közterület rendjének
fenntartása

Hosszabb idejű kf.

042130

Mezőgazdasági
támogatások

Minta kf.

045120
045120
út autópálya építés

Növ.ter.állatteny.

564 992 930
0

0
0

10 100 000
0

76 444 090
2 286 000
2 286 000

31 784 358
0

397 641 824
23 612 000
23 013 000
599 000

16 222 000
0

38 081 000
38 081 000
38 081 000

0
0

564 992 930
98 882 200
37 638 710
18 497 700
2 550
27 903 809
20 000
149 500 404
74 782 000
46 400 608
4 446 900
78 438 109
9 256 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 800 000

74 158 090

31 784 358

0

0

31 784 358

374 029 824
3 017 360
371 012 464

16 222 000
16 222 000

74 158 090
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 810 140
10 464 000
949 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 800 000
0
6 300 000
6 300 000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19 492 683

3 235 000

564 992 930

-513 137 135

523 419

3 709 496

-2 725 688

58 268 336

16 222 000

-15 723 882

-15 000 000

051030

Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
Személyi juttatások
2016. decemberi
2017. évi
decemberi jutalom
jubileumi jutalom
cafeteria
költségtérítés
közfoglalkoztatás
Munkaadói járulékok
2016. decemberi
decemberi jutalom
2017. évi
közfogi
DOLOGI
Áfa befizetés
Hitelkamat
Dologi kiadások (2016. évi szinten)
Dologi önkormányzati önrész(közfogi)
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások(Beruházás, Felújítás)
Ingatlan vásárlás
Ellátottak juttatásai
Támogatás értékű kiadások
-Működési célú
-Csorba Állami
-Csorba Önk. Kieg.
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozások
Óvoda
Művház
Ph
Konyha
Város
Orvosi
Tartalékok
PM keret
RÖK maradványa
2016. évi áth.bér+járulék
Közfogi bérkieg (bér+járulék
2013. évi normatíva visszafizetés
Működési tartalék 20.000eFt
Hivatali működési tartalék 98882200-Ph fin.
Végleges pe. Átadás
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Kölcsönök nyújtása
Hiteltörlesztések
=Működési
=Felhalmozási

051050

052080

062020

064010

066020

084031

103010

062020
084031 Civil szervezetek
051030 Nem vesz.
051050 vesz.
052080 Szennyvízcsat. Településfejlesztési
066020 Város és
működési támogatása
Hull. Begy.száll.
Hull.begy.száll.
építés.
projektek
064010 Közvilágítás
községgazdálkodás
1 500 000
1 450 000
500 000
2 413 000
15 118 000
165 754 467
12 000 000
0
0
0
0
0
13 269 938
0

103010 Elhunytak
hátramaradottainak

107 060

900020

900 060

107060 Egyéb szoc. Ell

900020 Önk funkcióra
nem sorolható

900060 Finaszírozási
műveletek

Önkormányzat Intézmény
Összesen

300 000
0

14 900 000
0

16 703 325
965 039
64 500
885 500
15 039

48 500 000
0

216 286
17 415
4 061
194 810

0

15 522 000

0

12 773 018
96 920
400 000

0

0

0

0

0

2 836 232

0

0

0

0

0

0

0

0

26 168
2 810 064

0

0

0

1 500 000

1 450 000

0

0

15 118 000

43 379 000

0

0

0

1 500 000

1 450 000

0

0

500 000

2 413 000

500 000

2 413 000

15 118 000

43 379 000

0

0

0

1 000 000
14 522 000
0

0

0

0

0

5 400 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 269 297
6 000 000
1 727 000
65 602 000
7 500 000
7 300 000
2 321 882
15 818 415
0
0
0

12 000 000
12 000 000

0

500 000
500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 500 000
47 000 000
1 500 000

0

9 000 000
0

1 352 355 202
340 566 532
2 697 300
43 747 918
1 122 011
0
800 000
1 076 940
291 122 363
47 395 296
728 271
302 943
9 861 469
36 502 613
172 824 158
3 186 000
1 000 000
152 892 894
15 745 264
96 462 784
88 575 784
7 887 000
5 700 000
86 406 000
0
55 776 000
30 630 000
0
426 731 135
184 338 000
37 310 000
83 363 135
87 860 000
22 812 000
11 048 000
106 269 297
6 000 000
1 727 000
65 602 000
7 500 000
7 300 000
2 321 882
15 818 415
12 500 000
12 500 000
0
9 000 000
48 500 000
47 000 000
1 500 000

051030

Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési bevételek
Áfa visszatérülés
Felhalmozási bevételek
Állami támogatások
-Önk.Hivatal támogatása
-Település üzemeltetés
-Egyéb önk. Feladatok
-lakott külterület
-kiegészítés(I.1-hez kapcsolódóan)
-nem közművel gyűjtött
-Óvoda (II.)
-III.2. szoc. Feladatainak egyéb támog
-szoc társulás
-bölcsőde
-III.5. Gyermekétkeztetés
-rászoruló
-IV. nyilvános könyvtári és közműv. Fel. Tám.
szoc.ágazati pótlék
2016. decemberi bérkompenzációtám.
Támogatás értékű bevételek
-földalapú +állatjóléti
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Végleges pe. Átvétel
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozás
Önkormányzati kiegészítés
Állami támogatás
Kölcsönök visszatérülése
Közhatalmi bevételek
Helyi adók
Gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek
Hitelfelvétel
=Működési
=Felhalmozási
KIADÁS-BEVÉTEL egyenlege

051050

051030 Nem vesz.
Hull. Begy.száll.

052080

051050 vesz.
Hull.begy.száll.

062020

064010

062020
Településfejlesztési
projektek

052080 Szennyvízcsat.
építés.

066020

066020 Város és
községgazdálkodás

064010 Közvilágítás

084031

103010

084031 Civil szervezetek
működési támogatása

103010 Elhunytak
hátramaradottainak

107 060

900020

900 060

107060 Egyéb szoc. Ell

900020 Önk funkcióra
nem sorolható

900060 Finaszírozási
műveletek

Önkormányzat Intézmény
Összesen

0
0

100 000
100 000
100 000

3 700 000
3 200 000
3 200 000

2 173 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9 000 000
0

121 294 000
16 100 000
16 100 000

62 000 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

2 173 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000
0

2 173 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000 000
0

105 194 000
90 194 000
15 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 500 000

-1 350 000

3 200 000

-240 000

-15 118 000

-165 754 467

-12 000 000

-300 000

-5 900 000

104 590 675

62 000 000
47 000 000
15 000 000
13 500 000

1 352 355 202
89 501 000
87 225 000
2 276 000
12 700 000
564 992 930
98 882 200
37 638 710
18 497 700
2 550
27 903 809
20 000
149 500 404
74 782 000
46 400 608
4 446 900
78 438 109
9 256 800
7 810 140
10 464 000
949 000
502 667 272
19 239 360
480 754 912
2 673 000
6 300 000
6 300 000
0
0
0
0
9 000 000
105 194 000
90 194 000
15 000 000
0
62 000 000
47 000 000
15 000 000
0
0

Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
Személyi juttatások
2016. decemberi
2017. évi
decemberi jutalom
jubileumi jutalom
cafeteria
költségtérítés
közfoglalkoztatás
Munkaadói járulékok
2016. decemberi
decemberi jutalom
2017. évi
közfogi
DOLOGI
Áfa befizetés
Hitelkamat
Dologi kiadások (2016. évi szinten)
Dologi önkormányzati önrész(közfogi)
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások(Beruházás, Felújítás)
Ingatlan vásárlás
Ellátottak juttatásai
Támogatás értékű kiadások
-Működési célú
-Csorba Állami
-Csorba Önk. Kieg.
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozások
Óvoda
Művház
Ph
Konyha
Város
Orvosi
Tartalékok
PM keret
RÖK maradványa
2016. évi áth.bér+járulék
Közfogi bérkieg (bér+járulék
2013. évi normatíva visszafizetés
Működési tartalék 20.000eFt
Hivatali működési tartalék 98882200-Ph fin.
Végleges pe. Átadás
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Kölcsönök nyújtása
Hiteltörlesztések
=Működési
=Felhalmozási

Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár

83 363 135
52 874 906
4 241 174
43 101 278
671 234
1 374 100
3 400 000
87 120

142 590 000
31 758 000

Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
fejlesztési Intézmény
133 470 000
45 088 000

31 758 000

45 088 000

29 444 000

6 987 000

9 663 000

6 380 000

Fegyverneki Polgármesteri
Fegyverneki
Hivatal
Gyermekélelmezési Konyha

188 543 000
132 958 000

43 632 000
19 397 000

132 958 000

19 397 000

30 133 000

4 628 000

Fegyverneki Orvosi
Rendelő

ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSZESEN

71 603 000
29 444 000

30 133 000

4 628 000

11 088 229
1 103 246
181 233
9 803 750

6 987 000

9 663 000

6 380 000

21 125 000

14 891 000

18 900 000

103 345 000

77 194 000

35 377 000

21 125 000

14 891 000

18 900 000

103 345 000

77 194 000

35 377 000

4 327 000

4 716 000

500 000

500 000

1 473 000

402 000

4 327 000

4 716 000

500 000

500 000

1 473 000

402 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
52 000
52000

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2 015 556 337
652 086 438
6 938 474
345 494 196
1 793 245
1 374 100
4 200 000
1 164 060
291 122 363
116 274 525
1 831 517
484 176
77 456 219
36 502 613
443 656 158
3 186 000
1 000 000
423 724 894
15 745 264
108 380 784
100 493 784
7 887 000
5 700 000
86 458 000
52 000
55 776 000
30 630 000
0
426 731 135
184 338 000
37 310 000
83 363 135
87 860 000
22 812 000
11 048 000
106 269 297
6 000 000
1 727 000
65 602 000
7 500 000
7 300 000
2 321 882
15 818 415
12 500 000
12 500 000
0
9 000 000
48 500 000
47 000 000
1 500 000

188 543 000
4 205 000
4 205 000

43 632 000
6 322 000
6 322 000

83 363 135
0

142 590 000
54 730 000
54730000

Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és
fejlesztési Intézmény
133 470 000
110 658 000
110 658 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
Kiemelt előirányzat
KIADÁSOK
BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési bevételek
Áfa visszatérülés
Felhalmozási bevételek
Állami támogatások
-Önk.Hivatal támogatása
-Település üzemeltetés
-Egyéb önk. Feladatok
-lakott külterület
-kiegészítés(I.1-hez kapcsolódóan)
-nem közművel gyűjtött
-Óvoda (II.)
-III.2. szoc. Feladatainak egyéb támog
-szoc társulás
-bölcsőde
-III.5. Gyermekétkeztetés
-rászoruló
-IV. nyilvános könyvtári és közműv. Fel. Tám.
szoc.ágazati pótlék
2016. decemberi bérkompenzációtám.
Támogatás értékű bevételek
-földalapú +állatjóléti
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Végleges pe. Átvétel
-Működési célú
-Felhalmozási célú
Intézményfinanszírozás
Önkormányzati kiegészítés
Állami támogatás
Kölcsönök visszatérülése
Közhatalmi bevételek
Helyi adók
Gépjárműadó
Egyéb közhatalmi bevételek
Hitelfelvétel
=Működési
=Felhalmozási
KIADÁS-BEVÉTEL egyenlege

Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár

Fegyverneki Polgármesteri
Fegyverneki
Hivatal
Gyermekélelmezési Konyha

Fegyverneki Orvosi
Rendelő

ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSZESEN

71 603 000
12 886 000
12 886 000
0
0

0

0

0

0

0

47 669 000

0

0

0

0

0

0

184 338 000
29 634 000
154 704 000
0
0

37 310 000
29 500 000
7 810 000
0
0

83 363 135
0
83 363 135
0
0

87 860 000

22 812 000

87 860 000
0
0

22 812 000
0
0

11 048 000
11 019 000
29 000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47669000

2 015 556 337
278 302 000
276 026 000
2 276 000
12 700 000
564 992 930
98 882 200
37 638 710
18 497 700
2 550
27 903 809
20 000
149 500 404
74 782 000
46 400 608
4 446 900
78 438 109
9 256 800
7 810 140
10 464 000
949 000
550 336 272
19 239 360
528 423 912
2 673 000
6 300 000
6 300 000
0
426 731 135
70 153 000
356 578 135
9 000 000
105 194 000
90 194 000
15 000 000
0
62 000 000
47 000 000
15 000 000
0

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. január 26-ai ülésére a 2017. évi
nyersanyagnorma megállapításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma 3,40 %-os növelését
javasoljuk. Az élelmezési nyersanyagnorma emelése indokolt, mivel a nyersanyagárak folyamatosan
változnak.
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 Alsós tagozat:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Alsós iskola átl.em.
összesen:
Felsős tagozat:
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
Felső iskola átl.em.
összesen:
Felnőtt - ebéd
Össz átl.
Emelkedés
Össz.átl. emelkedés

2015. évi
norma

Változás
előző évhez

Ft.

Ft.

%

67.60.171.61.-

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

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

359.-

2016. évi
norma
Ft

Változás
előző évhez

2017. évi
norma

Változás
előző évhez

Ft

%

Ft

Ft

%

67.63.175.61.-

--+ 3.+ 4.---

--+ 5,00
+ 2,34
---

69.66.179.63.-

+ 2.- + 2,90
+ 3. + 4,70
+ 4.- + 2,20
+ 2.- + 3,20

+ 11.- + 3,16

366.-

+ 7.-

+ 1,95

377.-

+ 11.- + 3,00

70.171.64.-

+ 3.- + 4,48
+ 5.- + 3,01
+ 2.- + 3,22

70.175.64.-

--+ 4.-----

---+ 2,34
------

73.179.67.-

+ 3.- + 4,20
+ 4.- + 2,20
+ 3.- + 4,60

305.-

+ 10.- + 3,39

309.-

+ 4.-

+ 1,31

319.-

+ 10.- + 3,20

-209.70.-

-+ 6.+ 2.-

-+ 2,96
+ 2,94

-215.70.-

-+ 6.----

-+ 2,87
--------

--220.74.-

----+ 5.- + 2,30
+ 4.- + 5,70

279.-

+ 8.-

+ 2,95

285.-

+ 6.-

+ 2,15

294.-

+ 9.-

-211.71.-

-+ 211.+ 71.-

-217.71.-

-+ 6.----

-+ 2,84
--------

--222.75.-

--+ 5.+ 4.-

--+ 2,30
+ 5,60

282.295.-

+ 282.-+ 30.- + 11,32

288.298-

+ 6.+ 3.-

+ 2,13
+ 1,01

297.312.-

+ 9.+ 14.-

+ 3,10
+ 4,60

1 520.-

+ 341 .- + 28,92

1 546.-

+ 26.-

+ 1,71 1 599.-

+ 53.-

+ 3,40
+ 3,40

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
bölcsőde: ebéd
----óvoda:
ebéd
----iskola: alsós:ebéd
----iskola felsős:ebéd
----iskola: felsős:ebéd 14.évtől
---

-----

-----------

-----------

220.220.240.242.255.-

-----------

+ 3,10

-----------

2
Az alábbiakban részletezzük a 2017 évre javasolt 3,40 %-os norma emelés alapján az intézmény várható
bevételeit és kiadásait:
BEVÉTEL

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
(bérkompenzáció)
Étkeztetés normatív állami támogatása
Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja
Bevétel Összesen
KIADÁS
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Élelmiszer beszerzés
Dologi kiadások
ÁFA kiadások
Különféle dologi kiadások
Támogatás értékű kiadások
Kiadás Összesen

2017. évi
javasolt
előirányzat
59 727
36 856
1 450
340
38 646
98 373
12
165
87 695
43 655
142 590

31 758
6 987
73 668
16 787
12 890
500
0
142 590

Az étkeztetés bevételének számítása a 2016. évi eredeti költségvetési előirányzatban tervezett adagszám
figyelembevételével történt a javasolt norma emelés összegével. 2017. évben a szociálisan rászorult
gyermekek étkeztetése az évközi szünetekben is kötelező. Így a szünidei étkeztetés igénybevételére külön
élelmezési normát határoztunk meg.
Összességében a 2017-re javasolt 3,40 %-os normaemeléssel számolt 142 590 e Ft összes bevétel
önkormányzati kiegészítés nélkül fedezi a 2017. évre tervezett kiadásokat.
A munkabérek az érvényben lévő közalkalmazotti bértábla besorolása alapján a minimálbér és a garantált
bérminimum összegének figyelembe vételével kerültek megállapításra. A feladat ellátást végző dolgozók
létszáma 1 fővel csökkent jelenleg 17,50 fő. A tervezett személyi juttatás összege nem tartalmazza a
közalkalmazottak kereset-kiegészítésének (bérkompenzáció) összegét. Az energia – és közüzemi díjak a
2016. évi eredeti előirányzatban tervezett fogyasztásnak megfelelően kerültek megállapításra. A további
kiadások a 2016. évi eredeti előirányzattal azonos szinten lettek tervezve. A javasolt normaemelés
kidolgozásánál figyelembe vettük a 2016-os év tapasztalatait, a 2017. évre várható nyersanyagárak
változását.

Fegyvernek, 2017. január 09.
Tatár László
polgármester
Készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
………/2017.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete
A 2017. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontja
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma napi összege:

Intézmény
1.Bölcsőde
a) ellátott
b) alkalmazott
2.Óvoda
a) ellátott
b) alkalmazott
3. Iskola
Alsós tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott
Felsős tagozat : a) ellátott
b) alkalmazott

reggeli
Ft.

tízórai
Ft.

ebéd
Ft.

uzsonna
Ft.

69.-

66.-

179.312.-

63.-

377.312.-

73.-

179.312.-

67.-

319.312.-

-

220.312.222.312.-

74.-

294.312.297.312.-

-

75.-

összesen
Ft.

4.Gondozási Központ
a) ellátott
b) alkalmazott

312.312.-

312.312.-

5. Alkalmazott

312.-

312.-

6. Egyéb vásárló

312.-

312.-

7. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
bölcsőde
ebéd
óvoda
ebéd
alsós iskola
ebéd
felsős iskola
ebéd

220.220.240.242.-

220.220.240.242.-

(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.
e.) A nyári szünidei kötelező gyermekétkeztetés részére a nyersanyagnorma 60 %-kal emelt összegével.
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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 Művelődési Ház és
Könyvtár, Polgármesteri Hivatala, Orvosi Rendelő, Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
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. §. A nyersanyagnormától való eltérés év végén az éves nyersanyag költség 5 %-a lehet intézményi
szinten.
5. §. Ez a rendelet 2017. február 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 32/2015.(XII.18.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére a
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján a
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam
feladata.

és a közművelődésről szóló
közművelődéshez való jog
támogatása közcél és a
és a helyi önkormányzatok

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.
A Törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési
intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési
szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.
A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elkészítette a 2017-es év
munkatervét.
A feladatokat az 1997. évi CXL törvény, az előző évek tapasztalatai, a 2016-os évben
felmerült szükségletek és a költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és
költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el a Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtár munkatervét a 2017-es évre vonatkozóan.
………../2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.
§ (5) bekezdés b.) pontja alapján a melléklet szerint jóváhagyja a Fegyverneki
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervét.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
polgármester

MELLÉKLET
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 184.
2017. ÉVI MUNKATERV
A feladatokat az 1997. CXL törvény, az előző évek tapasztalatai, a 2016-os évben felmerült
szükségletek és a költségvetési tervkoncepcióban meghatározott létszám- és
költséglehetőségek figyelembe vételével tervezzük meg.
73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok
feladata.
76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
78. § (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1)
bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít.
Munkafeltételek 2017-ben
Személyi feltételek
A szakmai, gazdasági, kisegítő személyi feltételek megfelelőek.
A közhasznú foglalkoztatás a jelen időszakban a közművelődési közmunkaprogram és az
Önkormányzat által biztosított közmunkásokkal zajlik. Munkájukra szükség van a takarításipakolási és karbantartási, valamint a közművelődési feladatok ellátásában is egyaránt. Az V.
Kulturális Közfoglalkoztatási Programra való jelentkezést megtettük, 1 fő koordinátor és 2 fő
közművelődési közmunkás igénylésére az NMI KFT.-felé, mely program 2017. 03. 01-től
indulna. (A 2016-os programnak február 28-án van vége.)
Tárgyi feltételek
A Művelődési Ház hangosítási technikája megfelelő színvonalú belső hangosításra, kisebb
színpadi előadásokra alkalmas. Folyamatos fejlesztéssel és karbantartással figyelni kell a
minőségének megtartására. Viszont a folyamatos karbantartásához műszaki ember szükséges,
ennek hiányát az önkormányzattal közösen biztosítanunk kell, mert szakember és pénz
hiányában ez megoldatlan feladatnak tűnik. Számítógépeinket folyamatosan cseréltük, a
2017-es évre szoftver, laptop, kamera, kamerarendszer egyéb informatikai eszközök
kerülnének beszerzésre.
Épületek
Fegyverneki Művelődési Ház:
A Szent Erzsébet út felőli oldalon a nyílászárókat cserélni kell, a külső vakolat és lábazat
kijavítása és festése időszerű lenne. 2017-ben a közművelődési érdekeltségnövelő támogatást
terhére a munkálatokat el tudjuk végezni a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézménnyel, az előzetes felméréseket elvégeztük. Korszerű és költségcsökkentő
lenne a büfé és az előtte való tér álmennyezettel való elválasztása a mennyezettől.
Kihasználatlan a tér és ez által feleslegesen sok energia megy el a fűtésre. Az előtér
folyosójának mennyezete 4,7 méter magas a padlótól, célszerű lenne egy galéria építése, amit
lehetne használni oktatás, raktár, szállás, művészeti csoportok próbáira, termékbemutatókra.
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Ezáltal bővülne az épület funkciója és kihasználhatósága, de csökkenne a fűtés költsége,
miközben bevételi lehetőségünk bővülne. A Művelődési Ház különálló épületének felújítása,
elektromos szinten is fontos lenne, a rock zenekarok próbatermének felújítása sürgető,
mielőbb megoldást kell találni rá. Elektromos részének javítását elvégeztük, de felújítására
nincs keret. Az udvar kerékpártárolójánál fontos lenne a térkövezés, mert ősztől-tavaszig
használhatatlan és balesetveszélyes. Bízok benne, hogy a „150/2015.(XII.17.) sz.
önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés)
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” pályázat pozitív elbírálásban részesül.
EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései pályázatot előkészítem, mert megoldást nyújtana a fentebb leírt
problémák megoldásában és bízunk a pozitív elbírálásban.
Könyvtár: Az épület akadálymentesítése az egyik legnagyobb feladat, amit végre kellene
hajtani 2017-ben. A "2/2015.(1.29.) sz. önk.hat. Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetési tervkoncepciójának elfogadásáról" szerepel a 4. oldal 3./II. pontjában a
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek akadálymentesítése. Tekintettel, hogy
2017-et írjuk a beruházás megvalósítása égető lenne, mivel több olyan rendezvényünk van,
amikor szükség lenne az akadálymentesítésre.
A Könyvtárban az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg kell oldani, mert a törvényi
szabályozásoknak nem teszünk eleget:
-„1997. CXL. 54. § (1) A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által
használható és megközelíthető”.
-1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról:
4.§/
g)8 akadálymentesség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. §-ának 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő épített
környezet;
h)9 egyenlő esélyű hozzáférés:
ha) a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe
vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási,
hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető,
hb) az épület egyenlő eséllyel hozzáférhető, ha mindenki, különösen a mozgási, látási,
hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára
megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki
számára rendeltetésszerűen használhatók,
és a
-1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 2. § E
törvény alkalmazásában:
1.7 Akadálymentes: az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos,
önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az
egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.
Tekintettel arra, hogy több programunk és szolgáltatásunk szól az idősebb és fiatalabb
korosztálynak egyaránt, mielőbb meg kellene valósítani a beruházás megvalósítását. Nem
szeretnénk hátrányos helyzetbe hozni senkit és nem is szeretnénk ilyen problémába
bonyolódni.

3

Az Önkormányzat 2012-ben a könyvtári szakfelügyelet felülvizsgálatának alkalmával vállalta,
hogy a könyvtár bejáratát akadály mentesíti, ami 2016-ban sem történt meg, így ez erre az
évre vár. Amennyiben az Önkormányzatnak lehetősége nyílik a Fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár épületeinek felújítására, azt feltétlenül szeretnénk, ha megvalósítaná. A
könyvtárban a WC és mosdó helyiségét fel kell újítani, mert 1 közös helyiség van és a
mozgáskorlátozottak számára nem elérhető. Az akadálymentes közlekedést kívül, belül meg
kell oldani, mert a törvényi szabályozásnak nem teszünk eleget: „1997. CXL. 54. § (1) A
nyilvános könyvtár alapkövetelményei: a) mindenki által használható és megközelíthető”. A
parkolás nem megoldott, központi helyen van (óvoda, könyvtár rendőrség) városhoz méltatlan
környezet, a településfejlesztési tervben a kiemelt közösségi helyek környezetét előtérbe kell
helyezni és a lakosság igényeihez kell alakítani. Utóbbi problémára a „146/2015.(XII.17.) sz.
önkormányzati
határozat:
A
TOP-3.1.1-15
pályázati
felhívás
(fenntartható
közlekedésfejlesztés) előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” szóló pályázat
pozitív döntése esetén megoldás lehet. Bízok benne, hogy a „150/2015.(XII.17.) sz.
önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés)
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” pályázat pozitív elbírálásban részesül,
ezáltal megoldva lenne a Könyvtár épületének korszerűsítése. Fegyverneki könyvtár szakmai
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázatot nyújtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz
melynek várható ideje április.
A helyismereti gyűjtemény jelenlegi gazdagsága és további gazdagítása céljából is át lehetne
helyezni egy külön épületbe, mely kizárólag tájházi, helyismereti gyűjteményként
működhetne, s így egy újabb részleget rendezhetnénk be, ahová a galériás kialakítással akár
egy igazi kis mesevárat is meg lehetne építeni belső, biztonságos játszótérrel,
társasjátékokkal, kézműveskedés lehetőséggel. Ezt a teret a külön bejárat miatt a könyvtári
nyitva tartástól függetlenül akár rendszeres gyermekfoglalkozások megtartására is lehetne
használni, ugyanakkor a most nagy elő szeretettel rendezett gyermek születésnapi események
megtartására is bérbe lehetne adni.
Szapárfalui klubkönyvtár
Külső állapota nagyon rossz, belső renoválásokat végeztünk, de a 4-es út felőli szakasz
folyamatosan romlik és félő, hogy balesetveszélyes lesz. A vízelvezetést meg kell oldani, mert
a fal keresztbe van repedve. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több helyen
beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati
befektetés), mielőtt az épület használhatatlanná nem válik, fontos lenne a külső vakolat
javítása és festése. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a
szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. A
kamerarendszer beépítése az épület védelmében fontos lenne. Ezzel a védelemmel az értékek
védelem alatt lennének, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját
bővíthetnénk. Ezekre a beruházásokra megoldás lenne a: „150/2015.(XII.17.) sz.
önkormányzati határozat: A TOP-3.2.1-15 pályázati felhívás (energetikai korszerűsítés)
előkészítésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról” Bízom benne, hogy a pályázat pozitív
elbírálásban részesül. Homlokzat felújítására a Fegyvernek Mezőgazdasági Városüzemeltetési
és Fejlesztési Intézménnyel felméréseket végeztünk és 2017-ben szeretnénk a javítást
elvégezni.
Összességében a legsürgetőbb feladta a fennmaradó épületek akadálymentesítése, mert a 21.
század követelményeinek és törvényeinek nem felelnek meg. Különösen fontos, mivel a
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Művelődési Ház és a Könyvtár minősített városi intézmény szeretne lenni, ez a későbbiekben
nagyon fontos az állami támogatások tekintetében is.
Gazdálkodás
A költségvetési tervkoncepció alapján tervezhető finanszírozás és a tevékenység kiadásai
közötti szakadék áthidalásához folyamatosan ellenőrzött, takarékos gazdálkodásra lesz
szükség.
Szükséges a források keresése, a pályázatok írása mely hozhat olyan bevételeket vagy
takaríthat meg olyan kiadásokat, amelyekkel a költségvetés egyensúlyban tartható.
A TIOP és TÁMOP pályázatok fenntartási időszaka még nem múlt el, ezért az abban lévő
feladatok költségeit is ebből a költségvetésből kell finanszírozni.
A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért / EFOP-3.3.2-16 pályázat
eredménye 2017 tavaszán várható, nyertes pályázat esetén a program 2017 augusztusával
indulna. Továbbra is részt veszünk az NKA pályázati kiírásaiban, jelenleg futó pályázat a
XXVI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, melynek megvalósítása 2017.
03. 24-én lesz esedékes. Fontosnak tartom, a táncházak folytatását ezért az erre való kiírásra
mindenképpen pályázunk. A GULÁG Emlékbizottság által kiírt „Elhallgatott történelem”
(GUL-15-A) pályázat lezárása is a 2017-es év feladata. Továbbra is figyeljük és részt veszünk
a pályázati kiírásokban és megvalósításban. Részt veszünk a térségi programokban a Szolnoki
Agóra munkacsoportjaiban, képviseljük Fegyvernek Városát csoportjainkkal, ápoljuk és
építjük a határon túli kapcsolatokat.


Jogi dokumentumok
Ennek az évnek a feladata is a munkaköri leírások, szabályzatok, a házirend
felülvizsgálata, vagyonnyilatkozatok megtétele. A sportszervezetekkel és az általuk
használt létesítményekkel meg kell keresni a jogi lehetőségét annak, hogy a meglévő
és sikeres pályázat esetén jó lehetőséget biztosító programfinanszírozásra szert
tehessünk. Ebben kérjük az Önkormányzat segítségét.

Partnerkapcsolatok
A meglévő kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk, tevékenységünkhöz újabb partnereket
keresünk. Figyelembe vesszük településünk közművelődési és turisztikai stratégiáját is és
méretét is.
Testvérvárosi lehetőségeket keresünk, hogy pályázatokban eredményesebbek lehessünk
(Visegrádi és külföldi szervezetekkel való együttműködéses pályázatok).
A kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért / EFOP-3.3.2-16 pályázat
eredménye 2017. tavaszán várható, nyertes pályázat esetén a program augusztusban indulna.
Továbbra is részt veszünk az NKA pályázati kiírásaiban, jelenleg futó pályázat a XXVI.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, melynek megvalósítása 2017. 03. 24én lesz esedékes. Fontosnak tartom, a táncházak folytatását ezért az erre való kiírásra
mindenképpen pályázunk. A GULÁG Emlékbizottság által kiírt „Elhallgatott történelem”
(GUL-15-A) pályázat lezárása is a 2017-es év feladata. Továbbra is figyeljük és részt veszünk
a pályázati kiírásokban és megvalósításban. Részt veszünk a térségi programokban a Szolnoki
Agóra munkacsoportjaiban, képviseljük Fegyvernek Városát csoportjainkkal, ápoljuk és
építjük a határon túli kapcsolatokat.
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A szakmai munka tervezése
Közgyűjteményi tevékenység
a 2016-os évben a regisztrált használó 333, újonnan regisztrált pedig 62 fő volt, a könyvtár
szolgáltatásait 1826 fő használta. Az összes kölcsönzött dokumentumok száma 3355, ebből
570 kötet a 14 éven aluliak által kikölcsönzött dokumentum volt.
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Az állománygyarapításra a költségvetésükben biztosított forrás, az érdekeltségnövelő
pályázaton elnyert összeg és az esetlegesen megpályázható egyéb forrás lesz felhasználható.
- 2017. júniustól-júliusig tervezzük az öt évenként kötelezően előírt állományellenőrzést a
3/1975/VIII. 17./KM-PM sz. rendelet alapján.
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- Új dokumentum vonalkóddal való ellátására, ill. a helytörténeti dokumentumok folyamatos
gépbe vitele a mindennapi feladatok részévé vált. A meglévő technikai berendezésekkel a
szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, pályázati lehetőséggel új eszközök beszerzésével
bővíteni. (Laminálás, spirálozás)
Könyvtári szolgáltatások
- A TÁMOP 3.2.4 pályázat segítségével létrehozott internetes honlap folyamatos
gondozása, legalább 2 hetente frissítése pályázati fenntartási feladat. A honlapon

otthonról is kereshetnek a TextLib katalógusunkban,

megnézhetik, hogy az adott dokumentum, kölcsönzésben van-e,

hosszabbítást kérhetnek a kölcsönzéseikre,

előjegyeztethetik a kölcsönzésben levő dokumentumot,
2017-ben a tárhely szolgáltatást meg kell hosszabbítani és új weblapot kell készíteni, mert a
régi elavult és használhatatlan, ennek a forrását a költségvetésben beterveztük mert nem
tudjuk vállalni a fenntartási kötelezettséget.
Folytatódik a Baba- Mama torna, a szépen felújított gyermekrészlegünkbe, ami heti
rendszerességgel folyamatos programot biztosít mind babáknak, mind anyukáknak. március
hónapban ismét csatlakoztunk az országosan meghirdetett Internet Fiestához, melynek a
keretén belül három programot is tervezünk.
Helytörténeti gyűjtemény
Ebben az évben tervezzük a gyűjtemény bővítését és a tablók elkészítését a fényképes leltár
alapján, fontos lenne néprajzos alkalmazása a helytörténet állományának rendbetételéhez.
Pályázati lehetőséget kell figyelni az alábbi témákban:
Akár csak határozott időre is, szakember foglalkoztatása a gyűjtemény átrendezéséhez,
szakmai feltáráshoz. Ehhez a hozzáértő bemutató személy folyamatosságának biztosítása.

Közművelődési tevékenység
A közművelődésnek figyelembe kell vennie a helyi igényeket, mivel a tervek csak az előre
látható feladatokat tartalmazzák, melyek év közben változhatnak. Kötelező feladat
Fegyvernek Város Önkormányzatának munkatervében meghatározott események
megszervezése, megrendezése.
Információs tevékenység
- Intézményi honlapot folyamatosan működtetjük és frissítjük, törekszünk a naprakész állapot
fenntartására. A honlap szerkezetének megújítása, kezelhetőbbé tétele ez év feladata.
Facebook oldalunk folyamatos látogatószámmal bővül, kezelése és frissítése fontos feladat,
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Fegyvernek város lakosságának tájékoztatására kiváló, az intézményeket rá kell venni, hogy a
híreket megosszák egymás oldalairól.
Ismeretterjesztési tevékenység
- Továbbra is támogatjuk az munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben levőknek,
álláskeresőknek az állásbörzék és toborzások szervezését. Pályázati forrásokból és civil
kezdeményezésként helyismereti előadások szervezését, település arculati kézikönyv
elkészítését. Helyismereti füzet kiadásának folytatását, melynek első sorozata a „Zöld Marci”
és a „Fegyverneki Svábok Elhurcolása” történetét mutatta be.
Kiállítások rendezése
- A kézimunka, helyi értéktár kiállítás mellett a helyi és vendég művészeknek bemutatkozási
lehetőséget kell adni. Pályázat vagy egyéb finanszírozási lehetőség esetén a település lakóinak
a kiállítással alkalmat kell adni arra, hogy megismerhessék a művészeti tevékenységeik
értékeit.
Művelődő közösségek
Továbbra is törekszünk az előadó-művészeti közösségeknek a fellépési lehetőségeik
biztosítására (útiköltség, jelmez) és a közös próbákra.
Új közösségek kialakulása esetén, tevékenységükhöz az intézmény helyiségei és eszközei
továbbra is biztosítottak.
Rendezvényszervezés
- Az önkormányzat által támogatott ünnepek
- Magyar Kultúra Napja az ünnepség megrendezésének időpontja: 2017. január 21.
- Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés időpontja: 2017. március 15.
- Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés időpontja: 2017. június 4.
- Augusztus 20. Állami Ünnep megemlékezés időpontja: 2017. augusztus 20.
- Október 6. Nemzeti Gyásznap időpontja: 2017. október 6.
- Október 23. Nemzeti Ünnep ünnepség megrendezésének időpontja: 2017. október 23.
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
 III. Fegyverneki Verbunkverseny
Megrendezésének időpontja: 2017. március 11.
 IV. Fegyverneki Népzenei- és Népdal találkozó
Megrendezésének időpontja: 2017. április 01.
 Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó
Megrendezésének időpontja: 2017. március 24.
 VII. Vándorló Bográcsok Találkozója Kétpó
Megrendezésének időpontja: 2017. június 16-17-18.
 Fegyvernek Város Napja
 Megrendezésének időpontja: 2017. augusztus 05.
Az intézmény működésének főbb eseményei /A dátumok csak tájékoztató jellegűek /
Január 05.
Véradás
január 12.
Baba-Mama torna kezdése
Január 14.
Cirkusz
Január 20.
Baba-Mama klub indulása
Január 21.
Magyar Kultúra Napja, Baldácsy Est, Táncház
Január 26.
Irodalmi Kör
Február 04.
Orczy Bál
Február 10.
Orczy alsós, felsős farsangja
Február 10-11-ig
Kultúrházak éjjel-nappal
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Február 11.
Február 18.
Február 18.
Március 01.
Március 02.
Március 04.
Március 11.
Március 15.
Március 16.
Március 16.
Március 24.
Március 20-26
Április 1.
Április 04.
Április 07.
Április 11.
Április 14.
Április 27.
Április 28.
Május 4.
Május 10.
Május 15-26-ig
Május 28.
Június 04.
Június 05.
Június 07.
Június 10.
Június 17.
Június 26-30.
Június 30.
Július 17-21-ig
Július 27.
Augusztus. 05.
Augusztus 19.
Augusztus 20.
Szeptember 23.
Szeptember
Október 02-08-ig
Október 05.
Október 06.
Október
Október 07.
Október 07.
Október 11-20-ig.
Október 21.
Október 26.
Október 23.

Annaházi óvoda farsang
Táncház
Ovi farsang Szapárfalu
„Legyél Te is mesehős” – rajzpályázat
Közmeghallgatás Szapárfalu
Dogs koncert
Nemzeti Táncház
Koszorúzás
Közmeghallgatás Művelődési Ház
Ringató foglalkozás indulása
Weöres Sándor Gyerekszínjátszó megyei Találkozó
INTERNET FIESTA
V. Népzenei találkozó, Táncház
Gyerekszínház
Iskola, Egészségnap
Költészet Napja, Író olvasó találkozó
Kézműves foglalkozás
Véradás
Tánc világnapja
Anyák Napja
Madarak és fák napja
Óvoda kiállítás
Táncház
Nemzeti Összetartozás Napja
Pünkösdi hangverseny
Író olvasó találkozó
Dogs koncert
VIII. Vándorló Bográcsok találkozója, Kétpó
Tábor
Táncház
Napközis tábor
Véradás
Fegyvernek Város Napja, Elszármazottak találkozója
Szent István ünnepe Fegyverneken
Állami Ünnep Kenyérszentelés
Karitász Bál
Mesemondó és szavaló verseny a magyar népmese
alkalmából a Könyvtárban???
Országos Könyvtári Napok
Idősek Napja – Idősek Klubja tagjainak
Nemzeti Gyásznap
Író olvasó találkozó???
Lelovich György emlékmise
Táncház
Kézimunka-kiállítás
Dogs Koncert
Véradás
Nemzeti Ünnep, megemlékezés az emlékműnél
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November 04.
November 09.
November 11.
November 30.
December 02.
December 03.
December 10.
December 12.
December 16.
December 17.
December 20.
December 21.
December.24.

Egészségnap
Pályaválasztási szülői értekezlet
Táncház
Író olvasó találkozó
Táncház
1. Adventi gyertyagyújtás
2.Adventi gyertyagyújtás
Mindenki Karácsonya
XI. Fegyverneki Rock fesztivál
Adventi hangverseny a Református templomban
Karácsonyi kézműves foglakozás a könyvtárban
Kerecseny ünnep
4.Adventi gyertyagyújtás

Fegyvernek 2017-01-05

Molnár Barna sk.
Igazgató

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére az
óvodai beiratkozásról
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
értelmében a fenntartó, Fegyvernek Város Önkormányzata dönt az óvodába történő
jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvodai heti és éves
nyitvatartási idejének meghatározásáról.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai
nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2017/2018-as nevelési évre a következő
időpontra javaslom:
A beíratás helye

Dátum

Időpont

Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.

2017. április 24.(hétfő)
2017. április 25.(kedd)
2017. április 26.(szerda)
2017. április 27.(csütörtök)
2017. április 28.(péntek)

8.00- 12.00 óra
8.00- 12.00 óra
8.00- 12.00 óra
8.00- 16.00 óra
8.00- 12.00 óra

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjenek elfogadni:
………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Az óvodai beiratkozásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Fegyvernek Városban a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai
nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2017/2018. nevelési évre a következő
időpontra jelöli ki:
A beíratás helye

Dátum

Időpont

Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.
Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.

2017. április 24.(hétfő)
2017. április 25.(kedd)
2017. április 26.(szerda)
2017. április 27.(csütörtök)

8.00- 12.00 óra
8.00- 12.00 óra
8.00- 12.00 óra
8.00- 16.00 óra
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Fegyvernek Szent Erzsébet út 88.

2017. április 28.(péntek)

8.00- 12.00 óra

A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 a gyermek lakcímkártyáját,
 a gyermek TAJ kártyáját,
 orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról,
 az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
 a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen.
Erről értesül:
1.) Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. január 18.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Képviselő-testülethez, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 43. §. (4) bekezdése értelmében a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a
fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő
kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.
A bölcsődei szünet tervezett időpontja: 2017. július 24.- 2017. augusztus 04-ig (2 hét)
Indoklás:
Az intézmény ebben az évben nem tervez nagyobb felújítási munkálatokat, de a kisebb
karbantartási munkák miatt, valamint a fertőtlenítő, tisztasági meszelésre, takarításra
szükséges a fentebb jelzett 2 hét.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a
fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi
időpontról, az óvodai heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
E szerint az intézményvezető kérése, hogy a 2017/2018. nevelési évben a nyári karbantartási
munkák szükségessége miatt az
Újtelepi Óvoda
Központi Óvoda

2017. június 24. – 2017. augusztus 18-ig
2017. június 19. – 2017. július 21-ig

fogadja a gyerekeket.
2016. augusztus 21-től minden tagóvoda teljes nyitvatartással üzemel.
Fentiek alapján javaslom, hogy a testület az alábbiak szerint fogadja el az óvoda nyári
nyitvatartási rendjét:
Az Újtelepi Óvodában
A Szapárfalui Óvodában
A Központi Óvodában
Az Annaházi Óvodában

2017. június 19. – július 21.
2016. június 19. – augusztus 18.
2016. július 24. – augusztus 18.
2016. június 19. – augusztus 18.

közötti időszakban hagyja jóvá.
Ezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot
fogadja el:
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………../2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 43. §. (4) bekezdés értelmében a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei nyári szünetének időpontját
2017. július 24.- 2017. augusztus 04. (2 hét)
közötti időszakban hagyja jóvá.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde óvodai nyári szünetének időpontját
Az Újtelepi Óvodában
A Szapárfalui Óvodában
A Központi Óvodában
Az Annaházi Óvodában

2017. június 19. – július 21.
2016. június 19. – augusztus 18.
2016. július 24. – augusztus 18.
2016. június 19. – augusztus 18.

közötti időszakban hagyja jóvá.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) számú határozat módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat az 52/2014.(II.27.) számú határozatában fogadta el azokat
az általában személyeket érintő döntéseket, melyek több évre előre határoztak meg
költségvetési kiadásokat különböző feladatokhoz kötődően.
A határozat tartalmát az időközben eltelt változások miatt az előterjesztésben és a határozati
javaslatban leírtak szerint javasoljuk módosítani.
A módosítást teszi szükségessé továbbá az is, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde intézménynél végzett belső ellenőrzés kapcsán az ellenőrzés feltárta, hogy az
intézmény egyes dolgozói részére a határozatban megállapított pótlékok ellentétesek az
ágazati jogszabályokban foglaltakkal.
A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat I. fejezetének 1.) pontját javasoljuk törölni,
mivel az abban szereplő címek adományozásáról jogszabály rendelkezik.
A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat II. fejezetében lévő táblázatot az említett
belső ellenőri jelentés valamint egyéb változások miatt javasoljuk módosítani.
A táblázatból kikerülő Óvodai alkalmazottak kereset kiegészítését és annak forrását 2018.
július 31-ig a mindenkori költségvetésében jutalomként tervezheti az intézmény.
A III. fejezet 2.) pontját törölni javasoljuk mivel az itt támogatott adminisztratív létszám
foglalkoztatását időközben átvette a rendőrség.
A IV. fejezet 4.) pontja az intézmények részére jogszabályban előírtakon felül tervezhető
kereset kiegészítését tartalmazza. A 2017. évi bérrendezések okán ezt a pontot törölni
javasoljuk.
A IV. fejezet 5.) pontja a köztisztviselői létszám keret jogszabályban meghatározott
maximális értékétől való eltérésről rendelkezett. Mivel a jogszabályban engedélyezett
létszámkeretet előreláthatólag hosszú ideig nem lépjük túl javasoljuk ezen pont törlését is.
Fentiek figyelembevételével javasoljuk a módosított tartalmú tartós kötelezettségvállalásról
szóló határozati javaslat elfogadását.
………/2017.(II.26.) sz.

határozati javaslat:

Tartós kötelezettségvállalásról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az IIV. címeket a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:
I.
Címek, pótlékok
1.) Pótlékok:
1.1. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható
meg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. tv. 142. § szerint.
II.
Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a Fegyverneki Önkormányzat területén lévő
intézmények esetében:
Megnevezés

Fő

Vezetői pótlék,
Teljesítménypótlék
Pótlék alap %-a
Illetmény %-a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gazdasági ügyintéző
1
Családsegítő szolg.vez.
1
100
Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
Gazdasági ügyintéző
1
Vezető könyvtáros
1
100

Egyéb pótlék

20.000 Ft/hó

15.000,- Ft/hó

III.
Intézményi önként vállalt feladatok
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés 2013. január 1-től
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület 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.
2.) 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.
IV.
Egyéb feladatok
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1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 Képviselő-testülete – figyelemmel az ellátandó
terület nagyságára – az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és
gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
2016. január 1-i hatállyal
 háziorvosok: (bruttó díj, mely tartalmazza a járulékokat is)
- Hétköznap:
1.850,- Ft/óra,
- Hétvégén:
2.100,- Ft/óra,
- Ünnepnapokon:
2.500,- Ft/óra.
 asszisztensek:



Hétköznap:
Hétvégén:
Ünnepnapokon:

780,- Ft/óra + járulék,
780,- Ft/óra + járulék,
900,- Ft/óra + járulék.

gépkocsivezetők:

-

Hétköznap:
Hétvégén:
Ünnepnapokon:

715,- Ft/óra + járulék,
715,- Ft/óra + járulék,
715,- Ft/óra + járulék.”

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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.
Ezzel egyidejűleg a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete által
elfogadott 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.
Erről értesül:
1.) Intézmények vezetői
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 18.

Tatár László
Polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 26-ai ülésére tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Szabó Tibor mezőőr és Kovács András halőr munkaviszonya 2016. december 05-ei dátummal
közös megegyezéssel megszűntetésre került. Mindketten közalkalmazottként dolgoztak, Szabó Tibor Fegyvernek Város Önkormányzatánál, Kovács András pedig a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézménynél volt jogviszonyban. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében a kinevezés és felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A két dolgozó tekintetében olyan helyzet alakult ki, hogy mindketten kérték a jogviszonyuk
közös megegyezéssel történő megszüntetését. Ennek a kérésüknek eleget tettem és a fenti
dátummal mindkét személynél megszüntetésre került a közalkalmazotti jogviszony.
Az előterjesztésnek a képviselő-testület elé vitelével tájékoztatni szerettem volna Tisztelt
képviselőtársaimat a történtekről. Úgy is, mint az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek tekintetében a kinevezési jogkör kizárólagos gyakorlójával.
Fentiek alapján kérem, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
............./2016.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazotti jogviszony
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Szabó Tibor és Kovács
András közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán, jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselő-testület tagjai
5. Nardai Dániel, mb. intézményvezető.
Fegyvernek, 2017. január 19.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben
lévő önkormányzati törzsrészvények értékesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben 100 eFt, az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben 110 eFt névértékű törzsrészvénnyel rendelkezett,
melyek névértékét a két szervezet az évek során 463,- Ft-ra, illetve 614,- Ft-ra értékelte le.
Erről minden alkalommal tájékoztatást küldtek az önkormányzatnak.
Ez év januárjában a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vételi ajánlattal kereste meg az
önkormányzatot.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő 463 db, egyenként 1,- Ft névértékű
törzsrészvényért összesen 463,- Ft vételárat, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben
lévő 614 db, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvényért összesen 614,- Ft vételárat kínálnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására:
………/2017.(II.26.) sz.

határozati javaslat:

A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben és az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Zrt-ben lévő önkormányzati törzsrészvények értékesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Regionális Fejlesztési Holding
Zrt. részére kívánja értékesíteni a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő 463
db, egyenként 1,- Ft névértékű törzsrészvényét összesen 463,- Ft vételár ellenében, az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő 614 db, egyenként 1,- Ft névértékű
törzsrészvényét összesen 614,- Ft vételár ellenében.
2.) Felhatalmazza Tatár László polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 25.

Tatár László
Polgármester
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Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére Kétpó
Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek és Örményes településeken megvalósult szennyvízközmű üzemeltetésére a TRV
Zrt. 2016. szeptember 12-én kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt.
A szennyvíztisztító telep engedély szerinti hidraulikai kapacitása 630 m3/nap, melyből
szippantott szennyvíz mennyisége kb. 50 m3/nap.
Jelenleg 4 db párhuzamos biológiai tisztítósor üzemel, a víztelenített iszap egy fedetlen 277
m3 kapacitású tárolóban gyűjthető, a tisztított víz a telephez tartozó 1,54 ha területű utótározó
tavon keresztül jut az Alsóréti Holt-Tiszába.
A jelenlegi rákötési arányra vonatkozó adatok:
o Fegyvernek: épült 2.662 db bekötés, ebből rákötött 1.992 db ingatlan. (75%)
(Önkormányzat rendelkezésére álló 2016. év végi adatok szerint. A
talajterhelési díj kivetéséhez pontos adatokat a Közszolgáltató február 28-ig
küldi meg az Önkormányzatnak.)
o Örményes: épült 464 db, ebből rákötött 195 db ingatlan (42%) (Örményes
Önkormányzat által nyilvántartott 2016. szeptemberi adat)
Szennyvíztisztító telepen 2016. IV. negyedévben tisztított szennyvízmennyiség 48139,7 m3
(523,25 m3/nap) (Közszolgáltatói adatszolgáltatás)
- Kuncsorba településen ingatlanok száma 296 db, várható további szennyvízmennyiség
47,2 m3/nap
- Kétpó településen ingatlanok száma 304 db, várható további szennyvízmennyiség
48,47 m3/nap
Fegyverneki szennyvíztisztító telepen lehetséges fejlesztési igények, melyhez tervezői
számítások és vízjogi létesítési engedélyezési eljárás szükségesek:
o új biológiai műtárgy építése
o iszapdepónia tér növelése, lefedése
o utótározó tó befogadóképességének növelése (kotrás, töltés felújítás,
területnövelés)
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2017.(I.23.) sz. önkormányzati
határozattal hozott döntést a Kétpó település csatlakozásáról. A határozat az előterjesztés
mellékletét képezi.
Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő ülésen tárgyalja a
csatlakozást.
Fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:
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……/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Kétpó Község csatlakozása a Fegyverneki szennyvíz agglomerációhoz
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, amennyiben a tervező számításokkal alátámasztottan igazolja, hogy a Kétpói
kibocsátás mennyiségét a Fegyverneki tisztítómű és a belső hálózat
Örményes és Kuncsorba községek kibocsátásával együtt elbírja - hogy Kétpó
község területén összegyűjtött tisztítatlan szennyvizet a Fegyverneki
szennyvízelvezető hálózaton keresztül a Fegyverneki szennyvíztisztító telep
befogadja.
2.) Amennyiben a Fegyverneki szennyvíztisztító telep nem képes a Kétpói
szennyvíz befogadására, tisztítására, abban az esetben Kétpó Község vállalja
a Fegyverneki tisztítótelep és utótározó tó kapacitásának bővítését a beruházás
részeként.
Erről értesül:
1.) Tatár László, polgármester
2.) dr. Pető Zoltán, jegyző
3.) Keresztes Péter Pál, Kétpó Község Polgármestere
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2017. január 25.

Tatár László
polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére a
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői pályázat kiírásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §. (1)
bek. alapján meg kell hirdetni a vezetői állást. A pályázati felhívást a személyügyi központ
internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon kötelező közzétenni.
A magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a határidő lejárát
követő 21 napon belül háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejárát követő első ülésen
dönt a vezetői megbízásról.
A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás
feltétele, hogy a határozatlan idejű közalkalmazott, a kinevezés szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb vezető feladatait. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező közalkalmazott lehet.
A pályázat a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály honlapján a KÖZIGÁLLÁSon, valamint Fegyvernek Város honlapján kerül kiírásra.
A Kjt. 20/A. §. (3) bek. alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
…………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői pályázat kiírásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fegyverneki
Gyermekélelmezési Konyha intézményvezetői állás megpályáztatásához.
Erről értesül: 1.) Tatár László, Fegyvernek város polgármestere
2.) dr. Pető Zoltán, jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 26.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó
jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Az
intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése - Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása Gyermek- és felnőtt étkeztetés biztosítása, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés - Az
intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:






Felsőfokú végzettség
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:




Élelmezésvezetői végzettség
Legalább 5 év vezetői tapasztalat
Legalább 10 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány
beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy
közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázat kiírója által irányított
intézményben
Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.fegyvernek.hu

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon
szerezhet.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai ülésére a
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési
és
Fejlesztési
Intézmény
intézményvezetői pályázat kiírásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §. (1)
bek. alapján meg kell hirdetni a vezetői állást. A pályázati felhívást a személyügyi központ
internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon kötelező közzétenni.
A magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a határidő lejárát
követő 21 napon belül háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejárát követő első ülésen
dönt a vezetői megbízásról.
A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás
feltétele, hogy a határozatlan idejű közalkalmazott, a kinevezés szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb vezető feladatait. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező közalkalmazott lehet.
A pályázat a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály honlapján a KÖZIGÁLLÁSon, valamint Fegyvernek Város honlapján kerül kiírásra.
A Kjt. 20/A. §. (3) bek. alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
…………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési
intézményvezetői pályázat kiírásáról

és

Fejlesztési

Intézmény

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény intézményvezetői állás
megpályáztatásához.
Erről értesül: 1.) Tatár László, Fegyvernek város polgármestere
2.) dr. Pető Zoltán, jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 26.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény üzemeltetése Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok - Növénytermesztési feladatok
- Közutak üzemeltetése - Lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése - Zöldterület
gazdálkodás – Sportlétesítmény működtetése – Bel- és külterületi belvízelvezető rendszer
üzemeltetése – Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos
közszolgáltatás - Temető fenntartással és működtetéssel összefüggő vezetői feladatok ellátása
- Önkormányzati beruházások megvalósításában való részvétel - Az Önkormányzat és
Intézményi feladataihoz kapcsolódó számítástechnikai tevékenységek, számítógéprendszerek
irányítása, üzemeltetése - Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör
gyakorlása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Felsőfokú képesítés
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:



Legalább 2 év vezetői tapasztalat
Legalább 10 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány
beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy
közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázat kiírója által irányított
intézményben
Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010-es
telefonszámon
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.



Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.fegyvernek.hu
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon
szerezhet.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26-ai
Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetői pályázat kiírásáról

ülésére a

Tisztelt Képviselő-testület!
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §. (1)
bek. alapján meg kell hirdetni a vezetői állást. A pályázati felhívást a személyügyi központ
internetes oldalán, valamint a helyben szokásos módon kötelező közzétenni.
A magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a határidő lejárát
követő 21 napon belül háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel
rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejárát követő első ülésen
dönt a vezetői megbízásról.
A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A megbízás
feltétele, hogy a határozatlan idejű közalkalmazott, a kinevezés szerinti munkaköre mellett
látja el a magasabb vezető feladatait. Magasabb vezető csak felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező közalkalmazott lehet.
A pályázat a Közigazgatási Személyügyi Szolgáltató Főosztály honlapján a KÖZIGÁLLÁSon, valamint Fegyvernek Város honlapján kerül kiírásra.
A Kjt. 20/A. §. (3) bek. alapján a pályázati felhívásban meg kell jelölni:
- a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
…………/2017.(I.26.) sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetői pályázat kiírásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Fegyverneki Orvosi
Rendelő intézményvezetői állás megpályáztatásához.
Erről értesül: 1.) Tatár László, Fegyvernek város polgármestere
2.) dr. Pető Zoltán, jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. január 26.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fegyverneki Orvosi Rendelő
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó
jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása - Az
intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése - Intézményvezetői feladatok teljes körű ellátása Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:







Szakirányú egyetemi végzettség
Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Kjt. 41-43. §-ban a magasabb vezetővel szemben meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Az erkölcsi bizonyítvány
beadása alól mentesül az, aki a pályázat beadásakor köztisztviselői vagy
közalkalmazotti jogviszonyban áll a pályázat kiírója által irányított
intézményben
Az intézmény vezetésével kapcsolatos elképzeléseit
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
Nyilatkozat, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséget vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………,
valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek,
Szent Erzsébet út 171.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010-es
telefonszámon
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.fegyvernek.hu
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon
szerezhet

17.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2017. január 26-ai nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:

Tatár László
A Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetői
pályázat kiírásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

1

Oros Mariann

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2017. január 25.

Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselőtestületének

KÉRELEM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 80. § (2) bekezdése
alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja
meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90
%-át.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a törvényben meghatározott tiszteletdíj helyett
tiszteletdíjamat 115.950,- Ft-ban állapítsa meg és a költségtérítés egészéről lemondok.

Fegyvernek, 2017. január 26.

Tisztelettel:

Herman József

Eskü szövege:

„Én Herman József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz

és

Alaptörvényéhez

hű

leszek;

a

jogszabályokat

megtartom, másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tevékenységből
eredő

feladataimat

Fegyvernek

Város

fejlődésének

előmozdítása

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet
javára gyakorlom.”
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen”.

Fegyvernek, 2016. január 26.

………………………………….
Herman József

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. január 26-án a Képviselőtestület ülésén, az alpolgármester választás
titkos szavazásának eredményéről.

Jelen vannak:

Pénzügyi Bizottság tagjai:
Burján Attila János elnök
Magyar Lászlóné
Molnár Barna
Vízkeleti Lászlóné
Tukarcs Istvánné

Kiosztott szavazólap:

…………………db

Leadott szavazólap:

…………………db

Érvényes szavazat:

…………………db

Érvénytelen szavazat:

…………………db

Jelöltre leadott
Igen szavazat

………………..db

Nem szavazat

………………..db

A szavazás eredménye:

*Megválasztott alpolgármester: ………………………………………………..
*A jelölt nem kapta meg a minősített többséget, így a szavazás eredménytelen volt.

A szavazás során felmerült körülmény:
………………………………………………………………………………………………………………………

*A nem megfelelő szöveg törlendő
Kmft.
………………………………………………….

…………………………………

…………………………………………………..

…………………………………. …………………………………………

Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2017. január 23-án – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:

1. Fegyvernek
Város
Önkormányzata
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának módosításáról
2. Önkormányzati bizottságok létrehozásáról
3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének
elfogadásáról
4. A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
5. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodai beiratkozásáról
6. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nyári működésének
jóváhagyásáról
7. A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat
módosításáról

Fegyvernek, 2017. január 20.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. január 25-én – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek
Város
Önkormányzata
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának módosításáról
2. Önkormányzati bizottságok létrehozásáról
3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének
elfogadásáról
4. A 2017. évi nyersanyagnorma megállapításáról
5. A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat
módosításáról
6. Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő
megszűntetéséről

Fegyvernek, 2017. január 20.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2017. január 24-én – kedden - 15 órai

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

Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek
Város
Önkormányzata
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának módosításáról
2. Önkormányzati bizottságok létrehozásáról
3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi előzetes költségvetésének
elfogadásáról
4. A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat
módosításáról

Zárt ülésen:
-

Rendkívüli települési támogatások elbírálása

Fegyvernek, 2017. január 20.

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
10.) Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, javaslatot
tesz az óvoda vezető számra a gyermekek felvételére. *29
*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)

(2)

A települési képviselő Fegyvernek egészéért vállalt felelősséggel képviseli a
választói érdekét.
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 *28
Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
59/B.

§ Fegyvernek Város Önkormányzata a Fegyverneki Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal történő Együttműködési Megállapodást köt.
Fegyvernek Város Önkormányzata a megállapodásban részletezett feltételeket
biztosítja.

VI. FEJEZET
A

J E G Y Z Ő

60. §. (1) 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
*27

(2) A jegyzőt távollétében a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalban az igazgatási
csoportvezető helyettesíti.
*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)

Az önkormányzati intézmények és polgármesteri hivatal pénzügyi, gazdasági
ellenőrzését az önkormányzat Pénzügyi Bizottsága ellenőrzésén túl a –azzal
összhangban – külső ellenőrzéssel oldja meg. *21

(2)

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 20/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 30.)
*28 Az 5/2015.(III.31.) rendelettel mód. (hatályos 2015. április 1-től)
*29 A 18/2015.(V.29.) rendelettel mód. (hatályos 2015. június 1-től)
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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.) Hatályon kívül helyezve *9*27
e.) hatályon kívül helyezve *9
f.) hatályon kívül helyezve *9
g.) köztemetés
h.) Hatályon kívül helyezve *9*27
i.) Önkormányzati segély *27
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.) Hatályon kívül helyezve *11*27
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.) Hatályon kívül helyezve *11*27
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.) Hatályon kívül helyezve *27
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.) Hatályon kívül helyezve *11*27
*27

25.) Bölcsődei csoport fenntartása az éves költségvetési rendelet szerint.
26.) Start munka, közfoglalkoztatása szervezése, végzése.
27.) Méltányossági közgyógyellátás

-.-.-.-

*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
*22
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
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Alpolgármester

TITKOS SZAVAZÁS MÓDJA

A Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti:

Kérem, hogy a titkos szavazáshoz a képviselők a tárgyalóhelyiséget vegyék igénybe.

Szavazólap kerül kiosztásra:

amelyen Herman József neve szerepel,

Az alpolgármester választásához minősített többségű szavazat szükséges, azaz
legalább 5-5 igen.

A jelöltre igennel szavazni a név változatlanul hagyásával,
nemmel szavazni a név áthúzásával lehet.

Érvényes a szavazat, ha:
-

a kiadott szavazólapon adták le szavazatukat

-

a jelölt nevét változatlanul hagyják vagy

-

áthúzzák.

Minden más esetben érvénytelen a szavazat (pl. a név alá van húzva vagy másik
nevet ír valaki a szavazólapra.)

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

