MEG HÍVÓ
FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐ-T EST ÜLET E
2018. MÁJUS 31-én – CSÜT ÖRT ÖKÖN – 15,00 ÓRAKO R ÜLÉST
T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
3. Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság
vezetőjének
beszámolója
„Fegyvernek Város közrendjének – közbiztonságának helyzetéről”
4. A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
5. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
fegyverneki telephelyének felnőtt szociális szolgáltatásairól, az
intézmény szakmai munkájáról
6. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás 2017. évi tevékenységéről
7. Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője,
pályázat
nélkül
történő
intézményvezetői
megbízásának meghosszabbításáról
8. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézmény
fenntartói jogának átadásáról
9. Jelzálogjog bejegyzéséről a Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú
ingatlanra
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület 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
2. napirendhez:
Valamennyi intézményvezető
3. napirendhez:
Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető, Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetője

Kegyes Attila r. százados, a Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka
4. napirendhez:
Siposné Szabó Erzsébet, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
Hornyákné Szabó Bernadett, az Orczy Anna Általános Iskola igazgatója
Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
dr. Hajdú László Lajos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály vezetője (5001 Szolnok, Pf.: 145)
Falusiné Bóka Mária, Törökszentmiklósi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály
vezetője (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.)
5. napirendhez:
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
7. és 8. napirendekhez:
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
Fegyvernek, 2018. május 24.
Tatár László
polgármester

1.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Polgármester tájékoztatója
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Tatár László polgármester

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. május 24.
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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 2018. máju s 31-ei ü lésére a két
ülés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:










I.

Május 4-én a LEADER közgyű lésén vettem részt.
Május 10-én a S zolnok Térségi Hu llad ékgazdálkodási Társu lás i
tanács ü lésére kerü lt sor.
Május 12-én a Vándorló Bográcsok Találkozóját Tú rkevén
tartották, amelyre hivatalos voltam.
Május 14-én a Fegyvern eki Tiszavi rág Óvoda és Bölcsőd e
Szap árfalui Tagintézményében a fenntartóváltással kap csolat os
fóru mon vettem részt.
Május 15-én a Fegyvern eki Ti szavi rág Óvoda és Bölcsőde szü lői
mun kaközösségének
gyű lésén
voltam,
amelyen
a
szü lői
mun kaközösség tagjai Balogh Mihályn é magasabb vezetői
megbí zásának meghosszabbításáról szavaztak.
Május 16-án a K uncsorbai szen nyví zcsatorna beruh ázá s
egyezt etésén vettem részt, ahol a tervező, és szolgáltató is részt
vett.
Május 17-én Örményesen kerü lt sor a rendőrség kon zu ltáció s
fóru mára.
Május 23-án a K ÖTIVIZIG S zolnoki székh ázában K uncsorb a
szennyví zcsatorn ázását érintő fegyvern eki szennyví ztisztító telep
technológiai fej lesztéséről, i lletve a kibocsátott ti sztított ví z
határértékeinek módosu lásáról folytattunk szakmai tárgyalást.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: április 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
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
17+1
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
1
B.) Bizottság döntései:
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján
biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
18
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
- kamatmentes kölcsön
2
- természetbeni szociális ellátás
-

II.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2018. április 30-ig:

III.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2018.(V.31.) 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, 2018. május 24.
Tatár László
polgármester
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2.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

3

Készítette:

Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

2018. május 24.

2

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel)a képviselő-testület
dönt.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. februári ülésén az 1/2018.(II.16.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetését 2.478.348 eFt
főösszeggel. Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselő-testület.
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 109.680 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé:
Elsősorban a 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és
kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és járulékok,
bevételi oldalon az állami támogatás),
Ezen kívül Fegyvernek Város önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2017.
évi zárszámadásáról szóló rendelete alapján a 2017. évi költségvetési maradvány rendezése
miatt, - bevételi oldalon az intézményi szabad pénzmaradványok elvonása – annak tartalékba
helyezése, felhasználása, az intézményeknél szintén a bérkompenzáció beemelése és a
pénzmaradvány tételeinek levezetése miatt javaslunk előirányzat módosítást.
Az önkormányzat által elnyert pályázatok kormányzati funkciók szerint átcsoportosítása
szükséges a települési projektek és támogatásuk funkcióról. Mindegyiket javasoljuk
áthelyezni a célja szerinti kormányzati funkcióra. (tecnikai tételek)
Az ügyeleti ellátásra az Önkormányzat kötött szerződést az ellátó céggel, ezért az ehhez
kapcsolódó előirányzatok és szükséges pótelőirányzat rendezését is tartalmazza a javaslat.
A módosítási javaslat elfogadása esetén
módosul.

a költségvetés főösszege 2.588.028 eFt-ra

I.
FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:
Előző évi pénzmaradvány
?/2018(..) sz. önkormányzati rend. alapján 2017. évi maradványa
Intézményfinanszírozás :
Óvoda

-202.000 Ft
560.000 Ft
560.000 Ft
-762.000 Ft
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Intézmény finanszírozás:
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
218.000 Ft
- NGM iránymutatása szerint eredeti előirányzatként nem tervezhető bérkompenzáció
átcsoportosítása önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra
-27.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
60.000 Ft
- bölcsődei dajka összevont ágazati pótléka
90.000 Ft
- NGM iránymutatása szerint eredeti előirányzatként nem tervezhető bérkompenzáció
átcsoportosítása önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra
-13.000 Ft
- NGM iránymutatása szerint eredeti előirányzatként nem tervezhető bérkompenzáció
átcsoportosítása önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra
-90.000 Ft
- finanszírozás csökkenése: heti orvosi vizsgálat szolgáltatási díja 2018.01.01-től
nem az intézményt terheli
-1.000.000 Ft

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:
-202.000 Ft
A személyi juttatások :
199.000 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni:
Óvoda
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
160.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-417.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
417.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra
39.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására)
-24.000 Ft
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből)
24.000 Ft
Járulékok:
39.000 Ft
A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben
Óvoda
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka
31.000 Ft
- technikai tétel: járulékon belüli átcsoportosítás szoc.hozzájárulásból
-5.000 Ft
- technikai tétel: járulékon belüli átcsoportosítás munkáltatói táppénzre
5.000 Ft
Bölcsőde
- 462/2017.(XII.28.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka
8.000 Ft
Dologi kiadások:
-954.000 Ft
Óvoda
- pénzmaradvány igénybevétele: 2017. évi áramdíj díj és ÁFA előirányzat növekedésre 46.000 Ft
Bölcsőde
- heti orvosi vizsgálat szolgáltatási díja 2018.01.01-től nem az intézményt terheli
-1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:
514.000 Ft
Óvoda
- ?/2018(..) sz. önkorm. rend. alapján 2017. évi maradvány visszafiz.
514.000 Ft

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
A bevét elek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint
eFt

5.234
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A működési bevétel előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:
eFt

3

-1 és 2 forintos érmék kerekítési kerekítési különbözete (0941141)
eFt -Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (0940821)
eFt

2
1

A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint:
600 eFt
-Egyéb támogatás értékű működési bevétel
600 eFt V. Országos Fegyverneki verbunkverseny 106107/01250 NKA pályázat
A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
1.313 eFt
-Előző évi maradvány igénybevétele (0981311)
Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
3.318 eFt
-Állami támogatás
2.318 eFt
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
968 eFt
Kulturális illetménypótlék támogatás
1.350 eFt
-Önkormányzati kiegészítés I. (098161)
1.150 eFt
Saját erő a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 41936/2017/KOZOSMUV támogatói
okirat szerint
2.500 eFt
Kulturális illetménypótlék
1.350 eFt
-Önkormányzati kiegészítés II.
3.273 eFt
Aug. 20. rendezvény lebonyolítása;
2.540 eFt
(Koncert; Pirotechnikai szolgáltatás; Technikai kellékek biztosítása)
Fizetendő áfa
703 eFt
(A pénzmaradvánnyal visszautaltuk, ezért kell a finanszírozást emelni ezen összeggel)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra
eFt

30

5

-Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások)
3423 eFt
Beruházás, egyéb tárgyi eszköz beszerzés
eFt
Felújítás közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból (átcsoportosítás)
3.468 eFt

45
-

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint:
5.234 eFt

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
eFt
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (053361)
eFt
Rendezvények hangosítása; Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

3.876

30

-Egyéb dologi kiadások
2.600 eFt
Augusztus 20.-i rendezvény (Koncert, Pirotechnikai szolgáltatás,Technikai kellékek
megrendelése, Rendezvény biztosítás, Megbízási díjak, egyéb kellékek)
V. Országos Fegyverneki verbunkverseny 106107/01250 NKA pályázat
-Működési célú előzetesen felszámított Áfa (053511)
eFt

540

-Fizetendő általános forgalmi adó (053521)
eFt
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befiz. kötelezettség

703

-1 és 2 Ft érmék kerekítési különbözete (0535531)
eFt
-ÁH-n kívüli nem fedezeti ügyletek kamat kiadásai (0535321)
eFt
A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
eFt
-4 számú melléklet szerinti maradvány visszafizetése
A Felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
eFt
BERUHÁZÁS
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641)
35 eFt
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (05671)
10 eFt

2
1

1.313

45

6

III. ÖNKORMÁNYZAT

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
3 823
Személyi juttatások
144
051221
Megbízási díj
144
ASP projektmenegament

144

JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó

39
-24

-átvezetés Ehó-ra

-56

ASP projektmenegament

32

Egészségügyi hozzájárulás

56

-átvezetés szochó-ról

56

05271
SZJA
DOLOGI KIADÁSOK
053371
Egyéb szolgáltatások

7

05242

-ASP rendszer bevezetéséhez
kapcsolódó szakértői díjak,
szabályzatok elkészítése, migrációs
szolgáltatás
053511

3 640
2 866

2 866

Működési Áfa

774

-ASP rendszer bevezetéséhez
kapcsolódó szakértői díjak,
szabályzatok elkészítése, migrációs
szolgáltatás

774

013350 - Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás
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Bevétel összesen:

23 512

Működési bevételek
094021

Szolgáltatások ellenértéke
Vagyonkezelési szerződés alapján
TRV

09471

20 972
20 000
20 000

Áfa visszatérítés
módosításig

972
972

Felhalmozási bevételek
095211

2 540

Ingatlan értékesítés
0384/43 értékesítése

2 540
2 540

Kiadás összesen:

175 012

DOLOGI KIADÁSOK
0531261

Mindazok amelyek nem
számolhatóak el szakmai
anyagnak
Leblanc ház felújítási anyagok
(átcsoportosítás felújításról)

053511

3 000

3 000

Működési Áfa
-kapcsolódó Áfa (átcsoportosítás
felújítási Áfáról
-TOP Energetikai fejlesztés
önkormányzati tulajdonú
épületeken

053551

10 496

2 226
810

1 416

Egyéb dologi

26
26

053371

Egyéb szolgáltatások
-TOP Energetikai fejlesztés
önkormányzati tulajdonú
épületeken

5 244
5 244

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

164 516

=BERUHÁZÁS

168 326

8

05621

Ingataln beszerzés létesítés
-TOP Energetikai fejlesztés
önkormányzati tulajdonú
épületeken

05641

124 540

Egyéb te. Beszerzése létesítése
-Finischer ABG Titan beszerzése
(átvezetés 045160-ról)

05671

124 540

8 000

8 000

Beruházás Áfa
-Finischer ABG Titan beszerzése
(átvezetés 045160-ról)
-TOP Energetikai fejlesztés
önkormányzati tulajdonú
épületeken

35 786

2 160

33 626

=FELÚJÍTÁS
05711

Ingatlan felújítás
Leblanc ház felújítás átcsoport.
Dologi kiadásba

05741

-3 810
-3 000

-3 000

Felújítás Áfa
Leblanc ház felújítás átcsoport.
Dologi kiadásba

-810

-810

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
Támogatások
091151

1 945

Működési célú költségvetési
támogatások és kiegészítő
támogatások
-1-4 havi bérkompenzáció

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
1 945

1 945

1 945

9

Kiadás összesen:

05502111

Előző évi elszámolásból származó
kiadások
visszafizetési kötelezettség 201516. tőke + kamat

059141

23 882

2 391

2 391

Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése
visszafizetési kötelezettség 2018.
évi előleg visszafizetés

21 491

21 491

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

Bevétel összesen:

1 055 758

ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY
IGÉNYBEVÉTELE
0981311

Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele

1 055 758
1 055 758

Kiadás összesen:

-4 532

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
=Működési c. támogatásértékű kiadások

753
753

Egyéb működési célú támogatások
05506081 államháztartáson belülretársulások és költségvetési szerveik

753

bérkompenzáció+járulék

576

-maradvány visszautalása
(Fegyvernek)

133

-maradvány visszautalása
(Kuncsorba)

44

10

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0591511

Óvoda és Bölcsöde finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ ÓVODA
-kiegészítő pótlék
=Önkormányzati kiegészítés

0591521

-közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás
=Önkormányzati kiegészítés

0591541

90
-1 130
3 318
1 350
968
1 000
1 298

-BÉRKOMPENZÁCIÓ

447

=Önkormányzati kiegészítés

851

Gyermekélelmezési Konyha
finanszírozása

=Önkormányzati kiegészítés

442
442
0

Mg.Városüzemeltetési és fejl.int.
finanszírozás
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati kiegészítés

0591561

278

Polgármesteri Hivatal
finanszírozása

-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591551

-762

Művelődési Ház és Könyvtár
finanszirozása
-kulturális illetménypótlék

0591531

-5 285

2 370
428
1 942

Orvosi Rendelő finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati kiegészítés

-11 951
83
-12 034

11

031030 - Közterület rendjének fenntartása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb személyi
0511132
juttatásai
bérkompenzáció 1-4 hó
=Külső személyi juttatások
051231
Egyéb külső

ei.
Módosítás

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
295
72

57

57
15
15

JÁRULÉKOK
05211

Szociális hozzájárulási adó
1-4 havi bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

11
11
11

DOLOGI KIADÁSOK
0533111

053331
053511

Villamos energia
Villamos energia a térfigyelő
kamerák díja
Bérleti és lízingdijk
-egyszeri éves
Működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
-módosításhoz kapcsolódó Áfa

053411

130
130
12
12
39
39

Kiküldetés kiadásai
-dolgozónak fizetett kiküldetés

053551

212

25
25

Egyéb dologi kiadások
-fegyverntartási engedély

6
6

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
-7 123
65

12

094021

Szolgáltatások ellenértéke

45

094111

Egyéb működési bevételek
(munkaeszköz tartozás)

20

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
0916061

Egyéb támértékű bevétel

-7 188
-7 188

Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 612
166

=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511031

0511131

85

Céljuttatás, projektprémium

70

-jutalom kifizetés tartalék terhére

70

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

15

-foglalkoztatottak egyéb juttatásai
betegszabadság

15

=Külső személyi juttatások
051231

Egyéb külső személyi juttatás

81

-külső személyi juttatások

81

JÁRULÉKOK
05211
Szochó

05252

81

72
32

-módosításhoz kapcsolódó

18

-jutalom kifizetés tartalék terhére

14

Táppénz hozzájárulás
-táppénz
DOLOGI KIADÁSOK
0531231 Hajtó és kenőanyag
felhasználás
0531241 Munkaruha, védőruha
felhasználás
053341
Karbantartás

40
40
1 374
1 000
1 000
6
6
451

13

-átvezetés Egyéb szolgáltatásról

053361

053371

-Targonca hűtő javítás

41

Szakmai tev. Segítő szolgáltatások

91

-átvezetés egyéb szolgáltatásokról

91

Egyéb szolgáltatások
-átvezetés
-átvezetés karbantartásokra

0533721
053511

410

Biztosítási díjak
-biztosítás
Működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
-módosítással kapcsolatos

-501
-91
-410
55
55
272
272

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás
Bevételek összesen:
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
0916061

Egyéb támértékű bevétel

KIADÁSOK összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511031 Céljuttatás, projektprémium
-jutalom kifizetés tartalék terhére
Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai
=Külső személyi juttatások
051232
Egyéb külső személyi juttatások
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó
0511132

-jutalom kifizetés tartalék terhére

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
-7 188
-7 188

-7 188
788
325
288
50
50
238
37
37
103
63
10

14

Egyéb külső személyi juttatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai
05252
Táppénz hozzájárulás
DOLOGI KIADÁSOK
0531231 Hajtó és kenőanyag felhasználás
Egyéb szolgáltatások
053371
(munkavédelmi szolgáltatások)
Működési célú előzetesen
053511
felszámított általános forgalmi adó
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás

7
46
40
39
20
10
9
321
321

05641

Egyéb te. Beszerzés

252

05671

- motorfűrész beszerzése
Beruházás Áfa
- motorfűrész beszerzése

252
69
69

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
0916061

Egyéb támértékű bevétel

ei.
Módosítás

ei.
Módosítás

-43 593

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094021

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb működési bevételek
munkaeszköz tartozás
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak sz.juttatásai
094111

0511032

0511131

292
81
211
12 307
2 591
2 276

Céljuttatás, projektprémium

1 454

-jutalom kifizetés tartalék terhére

1 454

Fogl. Egyéb személyi juttatása

=külső sz.juttatásai

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
-43 301
-43 593

822
315

15

051231

Egyéb külső személyi juttatások

315

MUNKAADÓKAT TERHELŐ
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási adó

616
494

-jutalom kifizetés tartalék terhére

277

Fogl. Egyéb személyi juttatása

157

Egyéb külső személyi juttatások

60

05241
Egészségügyi hozzájárulás
05251
Táppénz hozzájárulás
05271
Személyi jövedelemadó
DOLOGI KIADÁSOK
0531171 Vegyszer
0531231 Hajtó és kenőanyag
0532111 Internetdíj
0532211 Telefon
0533111 Villamos energia
0533121 Gázdíj
0533131 Vízdíj
Szakmai tevékenységet segítő
053361
szolgáltatások(állategeszségügyi
szolgáltatások
Működési célú előzetesen
053511
felszámított általános forgalmi adó
053551

1
120
1
7 100
200
500
16
20
160
200
5
1 800
783

Egyéb dologi kiadások

1 708

-támogatás visszafizetési
kötelezettség

1 698

-egyéb dologi
költségek(klímavédelmi felügyeleti
díj, műszaki vizsga díj)

10

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás
05621

2 000
2 000

Ingatlan Beszerzés

2 000

-tejház végszámla

2 000

042120 - Mezőgazdasági támogatások
Főkönyvi Főkönyvi szám név

ei.

ei.

ei.

ei.

16

szám
Bevétel összesen:

Módosítás

Módosítás

Módosítás Módosítás
0

042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
0
Kiadások összesen:
134
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=FOGLALKOZTATOTTAK
JUTTATÁSAI
Foglalkoztatottak egyéb személyi
0511132
juttatásai

96
96
96

-bérkompenzáció 2017. decemberi

22

-bérkompenzáció 1-4. hó

74

Járulékok
05211
Szociális hozzájárulási adó
-bérkompenzáció 2017. decemberi
-bérkompenzáció 1-4. hó

18
4
14
20

DOLOGI KIADÁSOK
0531171
0531261
053721

Vegyszer
Átvezetés '0531261-ről
Szakmai anyagként nem
számolható
Átvezetés '0531171-re
Biztosítási díjak

045120 - Út, autópálya építése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
053371

Egyéb szolgáltatások

1 714

-1 714
20

ei.
Módosítás

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
156 494
22 047

17

TOP Közlekedésfejlesztés
053511

17 360

Működési Áfa
TOP Közlekedésfejlesztés

4 687

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

134 447

=Beruházások
05621

134 447

Ingatlan létesítés
TOP Közlekedésfejlesztés

05641

Egyéb te. Beszerzés

05671

Finischer ABG beszerzés
előirányzat áátvezetése 013350
cofogra
Beruházás Áfa
Finischer ABG beszerzés
előirányzat áátvezetése 013350
cofogra
TOP Közlekedésfejlesztés

113 864

-8 000

-2 160

30 743

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
053371

10 132

Egyéb szolgáltatások

TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódó közbeszerzés,
prj.managemant, nyilvánosság
marketing, kommunikáció

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
213 957

7 978

18

053511

Működési Áfa
TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódó közbeszerzés,
prj.managemant, nyilvánosság
marketing, kommunikáció

2 154

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

203 825

=Beruházások
05621

Ingatlan beszerzés létesítés

TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódókiadások

05671

203 825

160 492

Beruházási Áfa

TOP 1.2.3-15 Belvíz prjekhez
kapcsolódókiadások

43 333

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás
Bevételek összesen:
Támogatás értékű bevételek
= Felhalmozási célú támértékű
09251

Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁH-on belülről

TOP-Zöldváros pénzmaradványban

-926 605

-93 086

ei.
Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
-926 605
-926 605
-926 605 Ft
,

19

TOP-Belvíz projekt

-214 346

TOP- Óvoda Bölcsőde fejlesztés

-258 935

TOP-Közlekedésfejlesztés

-166 912

ETOP- Energetika

-164 826

BM-Annaházi Óvoda fejlesztése
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Munkavégzésre irányuló egyéb
051221
jogviszony
TOP- Óvoda Bölcsőde fejlesztés

-28 500
-835 978
-2 739
-2 739

-2 739

JÁRULÉKOK
05211

-481

Szochó

-481

TOP- Óvoda Bölcsőde fejlesztés

-481

DOLOGI KIADÁSOK
053371

-46 734

Egyéb szolgáltatás

-36 656

TOP-Belvíz projekt

-8 300

TOP-Óvoda-Bölcsőde

-4 965

TOP-Közlekedésfejlesztés

-17 360

20

TOP-Energetika fejlesztés
BM-Annaházi Óvoda

053511

Működési Áfa

-5 244
-787

-10 078

TOP-Belvíz projekt

-2 242

TOP-Óvoda-Bölcsőde

-1 340

TOP-Közlekedésfejlesztés

-4 867

TOP-Energetika fejlesztés

-1 416

BM-Annaházi Óvoda

-213

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

-786 024

= Beruházás
05621

Ingatlan beszerzés, létesítés

-615 681

TOP-Belvíz projekt

-160 492

TOP-Óvoda-Bölcsőde

-193 163

TOP-Közlekedésfejlesztés

-113 864

TOP-Energetika fejlesztés

-124 540

BM-Annaházi Óvoda
05641

05671

-786 024 Ft

-23 622

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés,
létesítes

-3 236

TOP-Óvoda-Bölcsőde

-3 236

Beruházás Áfa
TOP-Belvíz projekt

-167 107
-43 333

21

TOP-Óvoda-Bölcsőde

-53 027

TOP-Közlekedésfejlesztés

-30 743

TOP-Energetika fejlesztés

-33 626

BM-Annaházi Óvoda

-6 378

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
szám
Módosítás Módosítás
0 Nyilvántartási számlák
Bevétel összesen:
Támogatás értékű bevételek
091641

Támogatás értékű bevételek

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
1 559
1 219

1 219

-../2018.(IV….,) számú önk.
Rendelet alapján pénzmaradvány
elvonása
-Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

513

-Művelődési ház és Könyvtár

706

-Polgármesteri Hivatal

0

-Mezőgazdasági és
Városüzemeltetési Intézmény

0

-Gyermekélelmezési Konyha

0

-Orvosi Rendelő

0

Működési bevételek
094012

094062

340

Készletértékesítés ellenértéke

135

-térkő, szegélykő értékesítés

135

Kiszámlázott általános forgalmi
adó

36

-kapcsolódó Áfa

36

22

094112

Egyéb működési bevételek

-Áfa túlfizetés visszatérítés , kamat
visszafizetés Kincstár, Óvoda
tűzkár, igazgatási szolgáltatási
díjak, postai forgalom stb
Kiadások összesen:

169

169
34 486

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

1 641
1 641

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05110111 Közalkalmazottak bére

1 264

1 fő áthelyezése 7 havi bére
§0511031 Céljuttatás prj. Prémium

1 264
40

0511131

051231

-módosításig

40

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai

77

bérkompenzáció 1-4. hó

77

Egyéb külső

260

JÁRULÉKOK
05211

Szociális hozzájárulási adó
bérkompenzáció 1-4. hó

05241

05251

05272

1 fő áthelyezése 7 havi bére
Egészségügyi hozzájárulás

342
262
15
247
25

cafeteria kapcsololódó

25

Táppénz

30

cafeteria kapcsololódó

30

Személyi jövedelemadó

25

cafeteria kapcsololódó

25

DOLOGI KIADÁSOK
053321

053511

2 300

Vásárolt élelmezés

473

-Önkormányzati rendezvényre

473

Működési Áfa

127

módosításhoz kapcsolódó Áfa

127

23

053551

Egyéb dologi kiadások

1 700
1 700

TARTALÉKOK
055131

Tartalékok
=Működési tartalékok
-Polgármesteri keret
szociális segély
szociális segélytermészetbeni
kölcsön
-Egyéb működési tartalékok
-Közfoglalkoztatottak
bérkiegészítésecsökken
felhasználás miatt

30 203
6 618
-3 142
-617
-839
-1 686
9 760
-2 008

-Önkormányzat kötött dologi és
személyi juttatás

5 368

-Önkormányzat kötött dologi és
személyi juttatás

-5 368

-Start közfogl. előleg

57 970

-Start közfogl. előleg

-57 970

-2017. évi állami előleg

21 490

-2017. évi állami előleg

-21 490

-normatíva visszafizetési
kötelezettség

192

-2017. évi kötelezettségvállalások

7 906

-2017. évi kötelezettségvállalások

-7 906

-Óvoda NOKS visszafizetési
kötelezettség
-normatíva visszafizetési
kötelezettség

2 265

66

24

-közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás

968

-közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásfelhasználás miatt

-968

-szabad tartalék
Önkormányzatielvont

8 744

-szabad tartalék Intézményi
elvonás

1 219

-Választási tartalék csökken

-718

=Felhalmozási tartalékok

23 585

BM Annaházi Óvoda felújítás

28 500

BM Annaházi Óvoda felújítás

-28 500

Marx K. úti Hitel visszafizetési
kötelezettség

600

Marx K. úti Hitel visszafizetési
kötelezettség

-600

TOP Belvíz szla maradvány

214 345

TOP Belvíz szla maradvány

-214 345

TOP Közlekedésfejlesztés

166 912

TOP Közlekedésfejlesztés

-166 912

TOP Óvoda Bölcsőde fejlesztés

258 935

TOP Óvoda Bölcsőde fejlesztés

-258 935

TOP Zöldváros

93 086

TOP Zöldváros

-93 086
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TOP Energetika

164 826

TOP Energetika

-164 826

-Lakásépítési szla

339

-TRV értékcsökkenés

23 246

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
196
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
57
Foglalkoztatottak egyéb személyi
0511132
57
juttatásai
bérkompenzáció 1-04. hó
57
JÁRULÉKOK
11
05211
szochó
11
bérkompenzáció 1-04. hó
11
DOLOGI KIADÁSOK
128
053211
Informatikai szolgáltatások
5
053341
Karbantartás szolgáltatások
95
Működési célú előzetesen
053511
27
felszámított általános forgalmi adó
1 és 2 forintos érmék kerekítési
0535532
1
különbözete
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
053371
Egyéb szolgáltatások
Orvosi ügyeleti díj várható összege
2018.

Eredeti
Módosított Előzetes
előirányzat előírányzat kötváll

Végleges
kötváll
0
21 948

21 948

17 282

26

053511

Működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó

4 666

091140 - Óvodai ellátás működtetési feladatai
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
292 491
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
2 261
Munkavégzésre irányuló egyéb
51221
2 261
jogviszony
TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
kiadások
MUNKÁLTATÓ ÁLTAL FIZETETT
JÁRULÉKOK
05211
SZOCHÓ
TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
kiadások
Dologi kiadások
053371
Egyéb szolgáltatások

053511

2 261

869
869

869

6 395
5 035

TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
kiadások ( engedélyek
közbeszerzés, nyilvánosság, stb)

5 035

Működési Ááfa

1 360

TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
kiadások ( engedélyek
közbeszerzés, nyilvánosság, stb)

1 360

Felhalmozási kiadások
=Beruházás
05621
Ingatlan beszerzés létesítés

282 966
249 426
196 399
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TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
beruházáási kiadások)

05671

196 399

Beruházás Áfa

53 027

TOP Óvoda Bölcsőde kapcsolódó
beruházáási kiadások)

53 027

=Felújítás
05711
Ingatlan felújítás

26 409

BM

22 441

Annaházi Óvodaegység felújítása

33 540

-energetikai korszerűsítés,
nyílászárók csereéje, napelem
felhelyezése, vizesblock felújítása,
tetőhélyazat csere
-önerő

3 968

05741

Ingatlan felújítás Áfa

7 131

BM

Annaházi Óvodaegység felújítása

6 059

-tervezési költség önerő

1 072

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
204
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
204
204
= Beruházások
05621
Ingatlan beszerzés létesítés
160
160

28

05671

Beruházás Áfa

44
44

096015- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
318
DOLOGI KIADÁSOK
318
053311
Villamosenergia
120

0533121

05621

Szakiskola

120

Gázdíj

120

Szakiskola

120

Víz és csatornadíj

10
10

053511

Működési Áfa

68
68

107060- Egyéb szociális és pbeni és természetbeni ellátások
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Végleges
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll
kötváll
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
620
Ellátottak juttatásai
505
054891
Saját hatáskörben adott
505
Módosításig
Támogatás értékű kiadások
= MC. Támogatás értékű kiadások
05506011 Egyéb műk.

505
115
115
115
115

106020 -Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Főkönyvi
Eredeti
Módosított Előzetes
Főkönyvi szám név
szám
előirányzat előírányzat kötváll

Végleges
kötváll
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Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
053551
Egyéb dologi kiadások
3 fő részére lakbértámogatás

0
500
500
500
500

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
Előirányzat Előirányzat Előirányzat Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
mód
mód
mód
BEVÉTELEK összesen:
262
262
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Szolgáltatások
094021
100
ellenértéke
-telefonszámla
továbbszámlázás,
100
anyakönyvi
események bevételei
Egyéb működési
094111
160
bevételek
-munkabértrtozás,
160
áramdíj visszatérítés
0941141

Kerekítési különbözet
-kerekít6ési
különbözet
elszámolása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi
juttatásai
Céljuttatás,
0511031
projektprémium
-jutalmazás
Béren kívüli
0511071
juttatások
-átvezetés cafeteria
elemekre
SZÉP kártya 05110721
vendéglátás
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról

2
2
1 873
944
310
650
650
1 144
1 144
699
699
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05110731 SZÉP kártya - étkezés
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
SZÉP kártya 05110741
szabadidő
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
Béren kívüli
05110771
juttatások
-átvezetés cafeteria
juttatásokra
-átvezetés cafeteria
juttatásokat terhelő
szja
-átvezetés cafeteria
juttatásokat terhelő
Ehó
Foglalkoztatottak
0511131 egyéb személyi
juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 04. hóig

60
60
104
104
-2 693
-2 007
-354

-332

346
346

=Külső személyi juttatás
Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyban nem
051222
saját
foglalkoztatottnak
fizetett juttatások
-anyakönyvi
események
Egyéb külső személyi
051231
juttatások
-jutalom
JÁRULÉKOK
Szociális
05211
hozzájárulási adó
-módosításhoz
kapcsolódó járulékok
-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
05242

05252

Egészségügyi
hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
Táppénz hozzájárulás
-módosításig kifizetett

634

200

200
434
434
918
184
117
67
332
332
48
48
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táppénz
Személyi
05272
jövedelemadó
-módosításig teljesített
összeg
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

354
354
11

=Beruházások
05641

05671

11

Egyéb te. Beszerzés
- 1 db vezeték nélküli
telefon beszerzése
Beruházás előz.felsz.
Áfa
- 1 db vezeték nélküli
telefon beszerzése

9
9
2
2

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Főkönyvi
Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat Előirányzat Előirányzat
mód
mód
mód
147

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi
juttatásai
Céljuttatás,
0511032
projektprémium
-jutalmazás
Béren kívüli
05110771
juttatások
-átvezetés cafeteria
elemekre
SZÉP kártya 05110722
vendéglátás
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
Foglalkoztatottak
0511132 egyéb személyi
juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 04. hóig
JÁRULÉKOK
Szociális
05211
hozzájárulási adó
-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
05241

Egészségügyi

106
106
113
113
-133
-133
98
98
28
28
41
6
6
17
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05272

hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
Személyi
jövedelemadó
-módosításig teljesített
összeg

17
18
18

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás
Módosítás Módosítás
BEVÉTELEK

1 359

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ
BEVÉTELEK

1 359

=MŰKÖDÉSI CÉLÚ
0916011

1 359

Egyéb működési célű
támogatások

1 359

Országgyűlési
választások normatív
támogatása

1 359

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 077
1 375

Személyi juttatások
0511021

Normatív jutalmak

JÁRULÉKOK
05211
Szochó
juttatások utáni járulék
05211
SZJA
juttatások utáni járulék
választás napi étkezés
DOLOGI KIADÁSOK

1 375
308
222
222
86
86
394

05312361 Reprezentáció

0531221

0531261

választás napi ellátás
Irodaszer
nyomtatvány
-választáshoz
kapcsolódó költségek
Mindazok melyek
szakmai anyagként

167

35

33

nem számolhatók el
-választáshoz
kapcsolódó költségek
0533711

053411

053511

Posta költség
-választáshoz
kapcsolódó költségek
Kiküldetés
-választáshoz
kapcsolódó költségek
Működési előzetesen
felszamított adó
-választáshoz
kapcsolódó költségek

95

6

6

85

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás

ei.
Módosítás

ei.
Módosítás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési
981311 maradványának
igénybevétele
Intézményfinanszírozás
Központi, irányító
098161
szervi támogatás
=bérkompenzáció és
járulékai
=Önkormányzati
kiegészítés

2 476
1 178
1 178
1 298

447
851

Bevétel összesen:
Kiadás összesen:

4 097
4 097

FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA
A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint
A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni:

+ 2 683 e Ft-tal
+ 2 241 e Ft-tal

-Az önálló beszámoló készítési kötelezettség eredményeként keletkezett
előző évi pénzmaradvány összegével:
+ 2 241 e Ft-tal
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni:

+ 442 e Ft-tal
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-Az egyéb önkormányzati kiegészítés előirányzatát megemelni az alkalmazottak
részére kifizetett bérkompenzáció (januártól áprilisig terjedő időszak) és járulékainak fedezetére kapott támogatás összegével:
+ 442 e Ft-tal
A költségvetés pontosítása érdekében a szakfeladatok között átcsoportosítást javaslok
az alábbiak szerint:
A szolgáltatások ellenértékén belül a kétpói óvodás és iskolás étkezők bevételének összegét
javaslom átcsoportosítani az óvodai és iskolai étkeztetés szakfeladatokról az éttermi mozgó
vendéglátás szakfeladatra:
-óvodai étkeztetés szakfeladatról a kétpói óvodás étkezők bevételének összege :
- 1 600 e Ft
-iskolás étkeztetés szakfeladatról a kétpói iskolás étkezők bevételének összege:
- 3 722 e Ft
-éttermi mozgó vendéglátás szakfeladatra átcsoportosítani kívánt bevételek összege: + 5 322 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 2 683 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzatát megemelni:
az alkalmazottaknak részére kifizetett bérkompenzáció összegével
januártól április hónapig terjedő időszakra.

+ 362 e Ft-tal
+ 362 e Ft-tal

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:
-A szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom megemelni:
Az alkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció járulékaival.

+ 80 e Ft-tal
+ 80 e Ft-tal

A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni:

+ 2 241 e Ft-tal

-A működési célú támogatási értékű kiadások előirányzatán belül a
zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány összege,
ami az önálló beszámoló készítési kötelezettség miatt keletkezett,
átadásra kerül az önkormányzat részére.
A költségvetés pontosítása érdekében szakfeladatok közötti átcsoportosítást javaslok
az alábbiak szerint:
A személyi juttatások előirányzatán belül:
- A közalkalmazottak bére előirányzatából a kereset-kiegészítés címen tervezett összeget
átcsoportosítani a céljuttatás projektprémium terhére:
1 713 e Ft
-A dologi kiadásokon belül a kétpó óvodás és iskolás étkezők költségeit javaslom átcsoportosítani
az óvodai étkeztetés és iskolai étkeztetés szakfeladatokról az éttermi mozgó vendéglátás
szakfeladatra az alábbiak szerint:
óvodai étkeztetés szakfeladat: -élelmiszerbeszerzés előirányzata: - 1 000 e Ft
-áramdíj előirányzata:
- 146 e Ft
-vízdíj előirányzata:
- 64 e Ft
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-gázenergia előirányzata:

- 243 e Ft

iskolai étkeztetés szakfeladat: -élelmiszerbeszerzés előirányzata: - 2 327 e Ft
-áramdíj előirányzata:
- 292 e Ft
-vízdíj előirányzata:
- 127 e Ft
-gázenergia előirányzata:
- 485 e Ft
éttermi mozgó vendéglátás szakfeladat: -élelmiszerbeszerzés előirányzata: - 3 327 e Ft
-áramdíj előirányzata:
- 438 e Ft
-vízdíj előirányzata:
- 191 e Ft
-gázenergia előirányzata:
- 728 e Ft

FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI
INTÉZMÉNY
Bevételi előirányzat javasolt emelése + 4.303 eFt
- Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével a 2018. évben
januártól - áprilisig kifizetett és térített + 358 eFt illetve annak járulékaival emelkedik + 70
eFt..
- Pénzforgalom nélküli bevétel növekedése + 1.933 eFt a 2017.évi pénzmaradvány összege.
- Önkormányzati kiegészítés + 1.942 eFt munkavállaló 9 havi bére.
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 4.303 eFt
- Személyi juttatás javasolt emelése + 358 eFt , amely a 2018. január-áprilisig a bérrel
kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével, illetve a munkavállaló 9 havi
bérével +1.625 eFt
- Járulékok javasolt emelése + 387 eFt, mely a bér kompenzáció után + 70 eFt 2018. januáráprilis-ig kifizetett járulékok, illetve a munkavállaló után fizetendő járulék összegével + 317
eFt meg nem tervezett részével emelkedik
- Támogatás érékű kiadások növekedése + 1.933 eFt, amely a 2017. évi pénzmaradvány
átadása.
- Beruházások növekedése + 318 eFt –al emelkedik a felújítás – 318 eFt-al csökken technikai
helyreigazítás.
FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- Egyéb működési bevételek előirányzat:
-

Az NKM Földgázszolgáltató által visszafizetett gázdíj értéke.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

+ 3 726 e Ft-tal
+ 181 e Ft,
+ 3 545 e Ft.
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A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni

+ 3796 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni
- Céljuttatás, projektprémium előirányzat

+ 251 e Ft-tal
+ 31 e Ft,

-

Túlóradíj előirányzat

+10 e Ft,

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

+ 210 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+330e Ft,

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
– 330 e Ft.

Beruházási kiadások összegét javaslom átvezetni az alábbiak szerint:
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat

+ 60 e Ft,

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

– 60 e Ft,

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó

+ 16 e Ft,

-

Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó

– 16 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és
költségvetési szervei előirányzat összegét javaslom megemelni + 3.545 e Ft-tal, mely a 2017.
évi költségvetési maradvány összege.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111
Beruházási kiadások összegét javaslom átvezetni az alábbiak szerint:
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat

+ 40 e Ft,

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

– 40 e Ft,

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó

+ 10 e Ft,

-

Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó

– 10 e Ft

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112
A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint
- Egyéb működési célú támogatások áh-on belül tb biztosítás alapjai
-

Szolgáltatások ellenértéke előirányzat

- 2.052 e Ft-tal
+14 e Ft,
– 2.066 e Ft.
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Az eredeti költségvetésben foglaltak szerint 2 fő gépkocsi vezető ügyeleti
feladatellátásnak munkabérezése továbbszámlázásra kerül az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft-nek, azonban 1 fó alkalmazott egyáltalán, 1 fő pedig cskak április és
májusban látott el gékocsivezetői feldataokat, így a betervezett összeg lecsökkentésre
került.
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint

- 14.361 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat

+ 215 e Ft-tal
- 1 403 e Ft,

-

Túlóradíj előirányzat

+ 90 e Ft,

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

+ 30 e Ft,

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
+ 1483 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

Dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni
- Gyógyszer előirányzat

+ 15 e Ft.

- 14 605 e Ft-tal
+ 44 e Ft,

-

Irodaszer előirányzat

+ 10 e ft,

-

Hajtó- és kenőanyag előirányzat

+83 e Ft,

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat

– 14 742 e Ft,

Beruházási kiadások összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat

+ 62 e Ft,

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

– 39 e Ft,

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó

+ 17 e Ft,

-

Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó

– 11 e Ft

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni

+ 288 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat

+ 288 e Ft-tal
- 2 000 e Ft

-

Céljuttatás, projektprémium előirányzat

+ 68 e Ft,
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-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
+ 2 000 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

Járulék kiadások összegét javaslom módosítani
- Szociális hozzájárulási adó előirányzat
-

Táppénz hozzájárulás előirányzat

+ 170 e Ft,

+ 50 e Ft.

- 20 e Ft,
+ 20 e Ft.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani
Járulék kiadások összegét javaslom módosítani
- Szociális hozzájárulási adó előirányzat

- 2 e Ft,

-

Egészségügyi hozzájárulás előirányzat

+ 1 e Ft,

-

személyi jövedelemadó előirányzat

+ 1 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom módosítani
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak előirányzat
-

Postaköltség előirányzat

- 1 e Ft,
+ 1 e Ft.

A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének csökkentésére
kerül sor – 11 951 e Ft összeg értékben.
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkombenzációra 2 fő jogosult. A bérkompenzéció
összege járulékkal együtt 3 hónapra 103 e Ft.

Beruházás-Felújítás módosítása 2-3. melléklet

Az eredeti költségvetés 9.279 eFt felújítási feladatot tartalmaz. A módosító javaslattal az
előirányzat 29.229 eFt-tal nő. A TOP-Óvoda fejlesztési pályázat felújítási feladatainak
átcsoportosítása beruházásokból, a Leblanc ház felújítása átcsoportosítása dologi kiadások
közé, illetve az intézmények részéről Város üzemeltetési Intézmény és az Orvosi rendelő
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részéről érkezett javaslat került az anyagba, melyet a szöveges indoklás és a 2. számú
melléklet tartalmaz részletesen.
Beruházási feladatra 967.878 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület 2018. évre. A javaslat
elfogadása esetén megvalósulnak a kormányzati funkciók közötti átvezetések. A módosító
javaslat elfogadása esetén az előirányzat 940.989 eFt-ra csökken. Az Intézmények által
benyújtott pótigények eszközpótlást jelentenek. a szöveges indoklások és a 3. számú melléklet
részletesen tartalmazza a javasolt változásokat.
Kérem szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelet-tervezettel
elfogadni!
Készítette: Temesváriné

Fegyvernek Város Önkormányzat

2018. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

Mód.

eredeti ei.

../2018.
(V….)

1/2018.
(II.16.)

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

0

0

II. Művelődési Ház és Könyvtár

4 968

4 968

III.Önkormányzat (szakf.)

3 810

33 540

IV. Polgármesteri Hivatal

0

0

A. Gyermekélelmezési Konyha

0

0

B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény

318

0

C. Orvosi Rendelő

183

0

9 279

38 508

0

0

0

0

500
500
500
3 468
4 968

500
500
500
3 468
4 968

3 810

0

0
3 810

33 540
33 540

0

0

0

0

318
318

0
0

183
183

0
0

9 279

38 508

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen
I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
III.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épület akadálymentesítése (Könytár )
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület)
3.) Klubkönyvtár belső festés, parketta csiszolás
4.) Nyílászáró csere gazdasági épület
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
V. Önkormányzat
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás
1.) Szent E. út 149-153. (Leblanc ház) felújítása
062020 Településfejlesztési projektek
1.) 1956-os emlékmű felújítása
091140 Óvodai ellátás működési feladatai
1.) TOP- Óvoda fejlesztés
Önkormányzat összesen
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
1.) Eszközfelújítás
Városüzemeltetési Intézmény összesen
C;Orvosi rendelő
1.) Kazánház felújítás
Orvosi rendelő összesen
Felújítás mindösszesen

2. melléklet
2018.06.03 9:06
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Fegyvernek Város Önkormányzat

2018. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK
adatok 1000 Ft-ban
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Mód.

eredeti ei.

../2018.
(V….)

1/2018.
(II.16.)

0

0

378

423

III.Önkormányzat (szakf.)

960 017

932 542

IV. Polgármesteri Hivatal

500

511

5 500

5 500

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény

720

1 038

C. Orvosi Rendelő

763

975

967 878

940 989

0

0

254
124
0
0
378

254
124
7
38
423

700

700

2 032
2 540
0
0

2 032
2 540
158 166
10 160

0

321

0

2 000

8 890
10 160
0

8 890
0
144 607

0

203 825

203 825
249 426
144 607
158 166
89 416
53 905
30 000
6 350

0
0
0
0
89 416
53 905
0
6 350

0

249 426

0
960 017

204
932 542

500
500

500
11
511

373
2 400
600
1 000
1 000
127
5 500

373
2 400
600
1 000
1 000
127
5 500

720
0
0
0
0

720
76
90
76
76

II. Művelődési Ház és Könyvtár

A. Gyermekélelmezési Konyha

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Informatikai eszköz beszerzés (fényképezőgép, nyomtató)
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, vasaló, pavilon)
3.) Falimamutartó beszerzése
4.) Porral oltó készülék beszerzése 3 db
Művelődési Ház és Könyvtár összesen
III. Önkormányzat
011130 Önkormányzati jogalkotás
1.) 12 db laptop beszerzése
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.)A Róna panzió fűtéskorszerűsítés
2.) gépjármű flotta beszerzése
3.) TOP-Energetika
4.) Finischer beszerzés
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.) Motorfűrész beszerzése
041237 Minta közfoglalkoztatás
1.) Tejház
045120 Út autópálya építés
1.) 4-es főút körforgalmi komplett terve
2.) Finisher beszerzése
3.) TOP-Közlekedésfejlesztés
047410 Ár és belvízvédelem
TOP-Belvíz
062020 Településfejlesztési projektek
TOP-Belvíz
TOP-Óvoda-Bölcsőde
TOP-Közlekedésfejlesztés
TOP-Energetika
TOP-Zöldváros
EFOP-Esélyotthon
BM-Annaházi óvoda
Sportcsarnok tervezés
091140 Óvodai elláztás működtetési feladatok
TOP-Óvoda-Bölcsőde
081030 Sportélétesítmények edzőtáborok működtetése
Ingatlan beszerzés
Önkormányzat összesen
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC
2.) Telefonkészülék beszerzése
Polgármesteri Hivatal összesen
A;Gyermekélelmezési konyha
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)
2.) 2 db elektromos főzőüst beszerzése
3.) 1 db olajsütő beszerzése
4.) 1 db elektromos sütő beszerzése
5.) 1 db kétajtós hűtőszekrény beszerzése
6.) informatikai eszköz beszerzés
Gyermekélelm.konyha összesen
B;Városüzemeltetési Intézmény
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése
2.) Irodai forgószék 2 db
3.) Akkus fúró
4.) Csempevágó
5.) Szalagcsiszoló

3. melléklet
2018.06.03 9:06
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Címek,alcímek,szakfeladatok

Városüzemeltetési Intézmény Összesen
C;Orvosi rendelő
1.) 2 db Számítógép monitorral
2.) Vérnyomásmérő, otoscop, elemlámpa, kerékpáárpumpa
3.) Kerékpár vásárlás
4.) Kazánház felújítás
5.) Bojler beszerzése
Orvosi rendelő összesen
BERUHÁZÁS mindösszesen

1/2018.
(II.16.)

../2018.
(V….)

720

1 038

635
68
60
0
0
763

617
87
60
182
29
975

967 878

940 989

3. melléklet
2018.06.03 9:06
3/3
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
……../2018.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.)
rendeletének módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

bevétel főösszegét
működési célú bevétel
fejlesztési célú bevétel
finanszírozási célú bevételeit
kiadás főösszegét
működési célú kiadás
fejlesztési célú kiadás
finanszírozási célú kiadásait
Költségvetési egyenleg

Összes
előirányzat
(eFt)
2.588.028
1.366.960
107.540
1.113.528
2.588.028
1.535.546
1.003.082
49.400

2.§.
A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:
(eFt)
I.
II.
Mindösszesen
Működtetési Felhalmozás
célú bevétel összesen
1.) Állami támogatás
604.813
0
604.813
2.) Működtetési bevétel
317.504
0
317.504
3.) Közhatalmi bevétel (helyi
97.000
0
97.000
adó)
4.) Gépjárműadó
15.000
0
15.000
5.) Támogatás értékű bevétel
313.603
100.000
413.603
6.) Átvett pénzeszköz
10.040
0
10.040
7.) Kölcsön törlesztése
9.000
0
9.000
8.) Saját, felhalmozási c.
0
7.540
7.540
Megnevezés
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bevétel
MINDÖSSZESEN:

1.366.960

107.540

1.474.500

3.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)
Kötelező
feladat

ÖSSZESEN:
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
ÁH-on kívülre
Ellátottak
pénzbeli juttatásai
Támogatások ÁHon belülre
Tartalék
Adott kölcsönök
ÁH-on
belüli
megelőlegezések

1.477.739
646.449

Önként
vállalt
feladat
57.807
27.724

1.535.546
674.173

108.371

5.990

114.361

546.950
12.602

24.093
0

571.043
12.602

6.305

0

6.305

105.453

0

104.233

21.118
9.000
21.491

0
0
0

21.118
9.000
21.491

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Támogatásértékű
kiadás
beruházásra
Munkált.lakáscélú
támogatás
beruházásra
Önkormányzati
beruházás
Önkormányzati
felújítás
Tartalék

Összesen

1.002.362
0

Önként
vállalt
feladat
720
0

Összesen

1.003.082
0

0

0

0

940.269

720

940.989

38.508

0

38.508

23.585

0

23.585
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I-II. MINDÖSSZESEN:

eFt
Kötelező
feladat

MINDÖSSZESEN:

Önként
vállalt
feladat
58.527

2.480.101

Összesen

2.538.628

4.§.
A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép

Létszámkeret (álláshely):
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
ebből közalkalmazott
ebből polgármester
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B)
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Csorba
Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Fegyverneki
Telephelye 16,875 fő

fő
305,89
167.56
42,70
7,63
183,06
167,56
14,5
1,00
24,75
16,50
18,75
12,50

5.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból
és ingatlan értékesítéből 2018. évi bevétele :
104.540eFt.
Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :52.270eFt-ot.
6. §.
A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:
(1)
Megnevezés

EREDETI
előirányzat

I. MÓDOSÍTÁS

MÓDOSÍTOTT
előirányzat
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TARTALÉKOK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK
ÖSSZESEN
POLGÁRMESTERI KERET
-szociális segélyek
-szociáis ellátás
-kölcsönök

14 500 000

30 203 000

44 703 000

14 500 000

6 618 000

21 118 000

6 000 000

-3 142 000
-617 000
-839 000
-1 686 000

2 858 000

7 500 000

-2 008 000
-2 008 000
-718 000
-718 000

5 492 000

12 486 000

12 486 000

-2017. évi
kötelezettségvállalások
-csökkenés

7 906 000
-7 906 000

0

-önkormányzat kötött dologi
személyi kiadások
-csökkenés

5 368 000
-5 368 000

0

-Start közfoglalkoztatási
előleg
-csökkenés
-Állami előleg
-csökkenés

57 970 000
-57 970 000
21 490 000
-21 490 000

0

'Normatíva visszafizetési
kötelezettség

192 000

192 000

2 265 000

2 265 000

66 000

66 000

968 000
-968 000

0

-Önkormányzati elvont
szabad tartalék

8 744 000

8 744 000

-Intézményi elvont szabad
tartalék

1 219 000

1 219 000

23 585 000

23 585 000

23 585 000

23 585 000

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
BÉRKIEGÉSZÍTÉSE
-felhasználás
VÁLASZTÁSI FELADATOK
-felhasználás
7/2018. (IV.27.) sz rendelet
alapján

1 000 000

0

-Óvoda NOSK visszafizetési
kötelezettség
'Normatíva visszafizetési
kötelezettség
-Közművelődési
érdekeltségnövelő
rámogatás
-csökkenés

FEJLESZTÉSI TARTALÉKOK
ÖSSZESEN
7/2018. (IV.27.) sz rendelet
alapján

0

282 000

0
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-BM Annaházi mÓvoda
felújítás támogatás
-csökkenés
-Marx K. úti hitel törlesztés
-csökkenés
-TOP-belvíz
-csökkenés
-TOP-Óvoda
-csökkenés
-TOP-zöldváros
-csökkenés
-TOP-energetika
-csökkenés
-TOP-közlekedésfejlesztés
-csökkenés
-Lakásépítési szla
-TRV-értékcsökkenés

28 500 000
-28 500 000
600 000
-600 000
214 345 000
-214 345 000
258 935 000
-258 935 000
93 086 000
-93 086 000
164 826 000
-164 826 000
166 912 000
-166 912 000
339 000
23 246 000

7. §.

Ez a rendelet 2018. június 01. napján lép hatályba.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

0
0
0
0
0
0
0
339 000
23 246 000

3.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének
beszámolója „Fegyvernek Város közrendjének –
közbiztonságának helyzetéről”
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:
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Készítette:

Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, kapitányságvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. május 24.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére a
Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója „Fegyvernek Város
közrendjének – közbiztonságának helyzetéről”
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány vagy
kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság
vezetője.
Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.
………./2018.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Rendőrőrs 2017. évi tevékenységéről készült beszámoló 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 a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. tv. 8. §. (4) bekezdése alapján a Fegyverneki Rendőrőrs 2017. évi
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Rendőrség
2017. évben végzett munkáját.
Erről értesül:
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője
2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka
3.) Tatár László polgármester
4.) dr. Pető Zoltán jegyző
5.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. május 24.
Tatár László
Polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:
Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
0

Török Eszter, Siposné Szabó Erzsébet, Balogh Mihályné
Oktatási és Szociális Bizottság

2018. május 24.
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Fegyvernek Városi Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Beszámoló
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-i ülésére
a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
2017. május 25-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem
határozott meg.
Bevezető
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület
megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi
követelményeket az átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést
terjesztem elő:
A törvény végrehajtása
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira
Korcsoport

Férfi

Nő

Összesen

0-2

105

111

216

3-5

115

106

221

6-13

316

295

611

14-17

176

148

324

0-17 összesen

712

660

1372

18-54

1817

1591

3408

55-100

815

1171

1986

18-100 összesen

2632

2762

5394

Mindösszesen

3344

3422

6766

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra
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(augusztus, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyvellátás,
különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vételére).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre bárki kérelmet nyújthat be, és a feltételek
fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság.
2017-ban átlag 569 fő részesült a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 258
családot érintett.
A kedvezmény 41 gyermek esetében szűnt meg (7 gyermeket kiemeltek a családból), 23
gyermek állandó lakóhelye megváltozott és 11 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás
munkarendje szerint már nem folytatott tanulmányokat. Elutasításra 11 család esetében került
sor, mely 16 gyermeket érintett. Az elutasítás oka: az egy főre jutó jövedelem meghaladta a
törvényben meghatározott összeget.
2017. évben kétszer került sor - augusztusban és novemberben - az egyszeri támogatás
kifizetésére, amelynek alapösszege gyermekenként 6.000.-Ft , emelt összege 6.500.- Ft volt.
Az emelt összegű támogatásra a hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek jogosultak. Ezt természetben, Erzsébet-utalvány formájában kapták meg.
Augusztusban 174 gyermek kapott alapösszegű és 385 gyermek kapott emelt összegű
támogatást. Novemberben 142 gyermek kapott alapösszegű és 410 gyermek kapott emelt
összegű támogatást. A támogatás összege összesen: 7.063.500.-Ft volt.
A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított.
2017-ben az óvodai felvehető gyermek létszám 270 fő, elhelyezésben 242 fő részesült (az
SNI-s gyermekekkel emelt létszám 253 fő), bölcsődei felvehető gyermeklétszám: 10 fő,
elhelyezésben 10 fő részesült.
Az Orczy Anna Általános Iskola 157 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola
(tagintézmény) 104 fő napközis (egész napos oktatásban résztvevő) ellátását biztosítja.
A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a Gyvt. 21/B. § alapján a következők
alapján lehetséges:
“21/B. §(1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani
a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben
részesülő gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya
alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív
kedvezményével kell biztosítani
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a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára,
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló
számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve,
hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi
gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes
intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell
figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt
vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttet.
(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.”

Intézmény neve Étkezők száma

100%
kedvezmény
234

50%
kedvezmény
NINCS

0%
kedvezmény
8 fő

Orczy Anna Ált. 209 fő
Isk., Szakisk.

172

11

26

Móra
Ferenc 177 fő
Ált. Isk.

106 fő

36 fő

35 fő

Napközi
Otthonos Óvoda

242 fő

2.2. Pénzbeli ellátás
A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerint „a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra
jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
A pénzbeli ellátás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22 százaléka, 2017. évben 6270.- Ft/hó.
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A pénzbeli ellátásra való jogosultság határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül
kell vizsgálni a támogatásra való jogosultságot. 2017. évben senki nem részesült a
támogatásban.
A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdés szerint a gyámhatóság annak a családba fogadó gyámként
kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus
hónapra járó pénzbeli ellátás összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra
járó pénzbeli ellátás összege mellett –
pótlékot folyósít, amelynek összege 2017. évben – gyermekenként - 8.400.-Ft.
Ilyen pótlékot nem kapott senki 2017-ben.
2.4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2015-ben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás beleépült az önkormányzati segélyezés
rendszerébe.
2.5. Gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § és 13/B. § értelmében a települési önkormányzat
a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott őszi, téli, tavaszi tanítási szünet; valamint az ezen időtartamra eső, bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, és a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama
alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon szervezi meg.
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Gyermekélelmezési Konyha megállapodása alapján a
szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével kerül biztosításra.
2017-ben összesen 14733 adag ebéd került kiosztásra (tavaszi szünet 2 nap: 291 fő, nyári
szünet 43 nap: 281 fő, őszi szünet 4 nap: 247 fő, téli szünet 4 nap: 270 fő), melyet 100%-ban
az állam finanszíroz.
2.6. Egyéb támogatások
Az általános iskolába való utazáshoz - Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a
város közigazgatási határáig lakó - az általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési
jármű igénybevételéhez nyújtott támogatást 17 gyermek részére biztosítja az önkormányzat.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
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A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ keretén belül működik. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény,a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételiről szóló 15/1998
(IV.30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet alapján végzi. A
szolgáltatási feladatot 3 fő dolgozói létszámmal látja el a városban működő 2 általános iskolai
körzethatárral megegyezően.
2016.november 1. napjától a 3 fő alkalmazott 8 órás munkaidőben látja el feladatát, képesítési
előírása jogszabálynak megfelelő:
1 fő családsegítő:
szociálpedagógus
1 fő családsegítő:
óvodapedagógus
1 fő szociális segítő: felsőfokú szociális asszisztens
2016.január 1-től a hatósági feladatokhoz kapcsolódó családgondozási feladatok, javaslatok,
helyzetértékelések készítése átkerült a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti
Központhoz. A szolgálat a központtal közösen figyelemmel kíséri a lakosság szociális
helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális
problémák megoldásához.
2004. júniusa óta szolgálatunknál lehetőség van pszichológiai tanácsadás igénybevételére,
mely igénybevétele ingyenes.
Minden hónapban egy alkalommal fogadóórát tart a pártfogó felügyelő szolgálatunk
helyiségében. Ekkor a pártfogoltakkal kapcsolatban információkat szokott kérni a
családsegítőktől. Információt a szociális munka etikai kódexét figyelembe véve nyújtunk.
A Gyermekszáj program keretében a Magyar Vöröskereszt által 2015. január óta 40 család
részesül kenyér és tej adományban, heti szinten összesen 192 kg kenyér és 384 liter tej kerül
kiosztásra. Szolgálatunk szerepe a programban résztvevő családok toborzása.
Folyamatosan szakmai napokon, továbbképzéseken veszünk részt.
Szakmai szempontból összeolvadt a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás. Egyéni
esetkezelést, gondozást 9 felnőtt esetében végez a szolgálat. Ügyfélfogadási időben a
következő szakmai tevékenységeket látjuk el: információnyújtás, ügyintézéshez
segítségnyújtás, közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli, természetbeni), segítő
beszélgetés, tanácsadás, felkérésre környezettanulmány készítése, esetmegbeszélések,
esetkonferenciák megszervezése, lebonyolítása.
A beszámolási időszakban ezen
tevékenységek száma halmozottan 4786, a szolgáltatásban részesülők száma összesen 697 fő.
A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2016. évvel
összehasonlítva a következő:
korcs környezeti magatartás egyészségi
összesen
+ alkohol
+ nem
oport
ok
i probléma
probléma
valamelyik
megfelelő
szülőnél
lakáskörül
mény
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37
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30
26
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A kettő évet összehasonlítva alig figyelhető meg eltérés a veszélyeztetett gyermekek
számában, ami mutatja, hogy nem csökkent a gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődését veszélyeztető problémák. Sajnos továbbra is van, amikor a családgondozás nem
vezet eredményre és a gyermekek kikerülnek a család háztartásából, nevelésbe vételre került
sor, így ők már a veszélyeztetett gyermekek névsorában nem szerepelnek.
A jelzőrendszer tagjai részéről 269 esetben érkezett szolgálatunkhoz írásos formában jelzés. A
jelzés 157 kiskorút érint, többnyire ezek a gyermekek alkotják a veszélyeztetettek körét.
A beérkezett jelzések részletesen a jelző személy és a jelzés okait tekintve a következő:
Jelzést tevő személy
Jelzés oka
Iskolai
Szülő
Magatart Nevelési Szülői
Össze
igazolatl életvite ási
problém elhanyagol
sen
an
le
probléma a
ás
mulaszt
ás
1
Egészségügyi
23
szolgáltató
Ebből:
védőnői
6
16
22
szolgálat
24
7
3
10
Személyes
44
gondoskodást
nyújtó
szociális
szolgáltatók: más
családés
gyermekjóléti
szolgálat, központ
107
2
8
8
5
Köznevelési
130
intézmény: óvoda,
iskola
12
Rendőrség
12
Ügyészség, bíróság

1

1

Pártfogó felügyelő
szolgálat
Önkormányzat,
jegyző,
gyermekjogi
képviselő, betegjogi
képviselő:
Gyámhivatal

2

2

28

4

28

25

29

7

Összesen

107

65

30

11

56

269

Az érintett beszámolási időszak és az azt megelőző évvel történő összehasonlítás alapján
elmondható, hogy a jelzések száma minimális eltérést mutat. Továbbra is az iskolai hiányzás,
és arányaiban a védőnői szolgálatok általi elhanyagolás teszi ki a jelzések jelentős részét. A
védőnői szolgálatnál az elhanyagolás oka a fejtetvesség, a szülő több nap elteltével sem tesz
eleget kötelezettségének, nem takarítja ki a gyermek haját, illetve nem viszi ellenőrzésre.
Mivel védőnői igazolással mehet vissza a gyermek az oktatási intézménybe, így még
igazolatlan hiányzás miatt is érkezik szolgálatunkhoz jelzés ebben az esetben. A jelzések
számát megnöveli az is, hogy ugyanazon egy problémáról érkezik jelzés az oktatási
intézménytől, a Törökszentmiklósi Család- Gyermekjóléti Központtól és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalától is.
3.1. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával
családgondozást végez a családsegítő.
a.) A beszámolási időszakban 18 kiskorú került alapellátásba, melyből 7 gyermek eredményes
családgondozás miatt a védelembevétel megszüntetését követően a gyámhatóság felkérését
követően került alapellátásba. 11 kiskorú esetében vállalta a család az együttműködést a
családsegítővel, melynek oka igazolatlan iskolai hiányzás, fiatalkorú magatartása, szülő
életvitele.
b.)18 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás. Okát
tekintve a következő:
- eredményes családgondozás: 8 kiskorú
- önjogúvá vált: 1 kiskorú
- elköltözés: 3 kiskorú
- hatósági intézkedés vált szükségessé: 6.
Összesen 26 gyermek van jelenleg alapellátásban 15 családból.
A beszámolási időszakban 1768 alkalommal történt családlátogatás, ahol életvezetési és
gyermeknevelési tanácsokkal látja el a családsegítő a gyermeket és a szülőket. A
családlátogatásokon a hatósági intézkedésben részesülő családok esetében felülvizsgálat
időszakában részt vesz a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzsere is.
2017-ben egy személy hajléktalanná vált, önkormányzati szükséglakásban lett
elhelyezve.Jövedelemmel nem rendelkezett egyszeri ingyen meleg étel lett részére biztosítva,
valamint az I. számú Annaházi Idősek Klubjában fürdési és mosási lehetőséget vett igénybe.
Szolgálatunk 7 főnek írt javaslatot szociális segély megállapításához (villanyszámla,
gázpalack, élelmiszer). 2017. decemberében 5 fő részére javasoltunk krízishelyzet miatt
természetbeni segítségnyújtás formájában tüzelő kiutalását.
3.2. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez
szolgálatunk.
29 gyermek van jelenleg nevelésbe véve, a kiskorúak 12 családból kerültek ki. A szülőkkel
rendszeres a kapcsolatunk.A beszámolási időszakban 2 kiskorú került nevelésbe, szülő
életvitele, elhanyagolás miatt. Ezen időszakban nevelésbe vétel megszüntetésére7 kiskorú
esetében került sor, akik közül 6 gyermek a vérszerinti családjához, 1 gyermek pedig családba
fogadással nagyszülőkhöz került haza.3 család él az időszakos kapcsolattartás lehetőségével,
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ahol hétvégén, illetve az oktatási intézmények szünidejében a saját háztartásukba fogadják
gyermekeiket a gyámhatóság leszabályozása szerint.
3.3 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.31.) NM
rendelet 9. § (4) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év február 28ig tanácskozást kell megszervezni, majd ezt követően március 31-ig jelzőrendszeri
tevékenységi tervet elkészíteni. 2017. február 23-án került sor a tanácskozás megtartására, az
elkészült tervet elküldtük a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ részére.
2017. évben 6 alkalommal tartottunk szakmaközi esetmegbeszélést, melyen rendszeresen
részt vettek a jelzőrendszeri tagok. Az esetmegbeszélések témája az aktuális problémák
megbeszélése, konkrét feladatok meghatározásával a probléma megoldása érdekében.
 2017. március 24. aktuális probléma
 2017. április 27.: rendőrségi tájékoztatás a drogról, hangulat módosító
szerekről
 2017. május 25: védőnői felvilágosítás: fejtetű, rüh, ótvar, egyéb
bőrbetegségek témakörben
 2017. szeptember 14.: veszélyeztetett gyermekek névsorának
elkészítése
 2017. október 26.:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat
Törökszentmiklósi
Tagintézmény
Fegyverneki
Telephelyével közösen konzultációs szakmai nap családon belüli
bántalmazás témakörben
 2017. november 30.: tájékoztatás gyermeki jogokról, szülői
kötelezettségekről
Az intézményünk jelzőrendszeri felelőse hetente összesítést készít a beérkező jelzésekről, a
családgondozási eseményekről a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ felé.
Tapasztalatunk a jelzőrendszer munkájáról, hogy hasznosnak bizonyul a havonta egy
alkalommal tartandó esetmegbeszélés. Eredményeként a probléma megoldása érdekében
vállalt feladatok teljesítése következtében a gondok esetenként csökkennek. A jelzőrendszer
tagjai fontosnak tartják munkájukat, a jelentkező problémákat nemcsak esetmegbeszélésen
jelzik, hanem annak észlelését követően jelzőlapon, súlyosabb esetben telefonon, vagy
személyesen. A problémák megoldása érdekében esetkonferencián is aktívan részt vesznek.
Összességében elmondható, hogy az oktatási – nevelési intézmények zöme eleget tesz a
jogszabályban előírt jelzőrendszeri kötelezettségének. A középiskoláknál azonban problémát
jelent a jelzések írásban, és időben történő megküldése.
A problémák hatékony megoldása általában nem lehet csak egy, adott jelzőrendszeri tag és a
család- és gyermekjóléti szolgálat feladata. E munka hatékonyságában fontos a gyermekkel és
családokkal foglalkozó más intézmények, szervezetek, és szakembereik személyes
felelősséggel felruházott aktív részvétele. Munkánk során különböző alapelveket képviselünk
a jelzőrendszer tekintetében, objektivitás, jelzési kötelezettség egyéni szakmai felelősség elve,
kompetenciahatárok betartása, és a szakmai együttműködés. Minden évben nehezebb a
családok helyzete, negatívan változnak az életkörülmények, az erkölcsi alapok eltűnőben
vannak. Ebből adódóan megjelent a bűnözés, a különélések, válások száma emelkedik. Ezek a
negatív hatások hátrányosan befolyásolják a gyermekek életminőségét, életszemléletét. A
sokasodó problémák láttán, keressük együttesen a legcélratörőbb megoldásokat.

9

3.5. A gyermekvédelmi törvény végrehajtása a Bölcsődében
A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés – gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több
csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést.
A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek
húszhetes korától nevelhető és gondozható.
Ha a gyermek a harmadik életévét
a.) január 1.-je és augusztus 31.-e között tölti be, az adott év augusztus 31.-éig nevelhető
bölcsődében,
b.) szeptember 1-je és december 31.-e között tölti be, a következő év augusztus 31.-éig
nevelhető bölcsődében, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek
napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
c.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján
még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei
ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő
augusztus 31.-éig.
d.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.
napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. (1997. XXXI. Tv. 42.§. (1)).
A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése – fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két
közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első
intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken
alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés – gondozás családias, derűs, nyugodt
légkörben folyik.
A gyermek fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és
tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes
hatásának következtében a gyermekek sajátos, életkoronként és egyénenként változó
szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő
személyi és tárgyi környezet is meghatározó.
Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy gyermekük bölcsődei életébe beleláthassanak,
ezzel csökkentve az elválásból fakadó feszültségeket.
Bölcsődén belüli, és kívüli találkozások egyaránt mélyítik a kisgyermeknevelő, szülő
kapcsolatot Ismerkedhetnek a csoportszobával, bekapcsolódhatnak a játékokba.
Nagyon fontosnak tartjuk a napi információ cserét. A kisgyermeknevelők részletesen
beszámolnak a gyermek történéseiről. Csoportos szülői értekezletet tartunk. A szülők részéről
felmerülő kérdések köré építjük fel az értekezletek témáit.
Felvétel
Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói
munkaviszonyban állnak, továbbá valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni
ellátást. A gyermekvédelmi törvény az általános rendelkezéshez ad egy kisegítő szabályt,
miszerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek
szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés,
gondozás.
A továbbiakban a gyermekvédelmi törvény 42/A §-a értelmében a bölcsődei felvételnél
előnyben kell részesíteni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket.
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A gyermekvédelmi törvény 68.§-a (3) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat
jegyzője kötelezheti a szülőt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni
ellátását.
A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő kérheti egyéb esetekben a szülő
hozzájárulásával kezdeményezheti: a védőnő, a háziorvos, házi gyermekorvos. a szakértői és
rehabilitációs bizottság, a szociális, ill. családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat, a
gyámhatóság.
A felvehető gyermekek száma: 10 fő.
A 2017./2018.-as tanévben rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 2 fő.
Tárgyi feltételek:
2008. Január 1.-én nyílt meg a bölcsődei csoportunk, a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88. sz.
alatt. 2018. áprilisban átköltöztünk a Központi Óvoda épületébe, ideiglenes működési
engedéllyel, ahol mind a személyi és mind a tárgyi feltétel adottak a további működésünkhöz.
Személyi feltételek:
A gyermekek nevelését- és gondozását 3 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező csecsemő- és
kisgyermeknevelő látja el. Az intézményünkben fontos az őszinte légkör, mert csak így tudjuk
a pozitívumokat és a negatívumokat egyaránt fel- és elismerni. A bölcsődében a
kisgyermeknevelők munkarendje igazodik a gyermekek napirendjéhez.
Bölcsődeorvos: 1 fő.
Bölcsődénkben hetente egy alkalommal jön el a gyermekorvos, és vizsgálja meg a
gyermekeket. Szükség esetén javaslatot tesz a gyermek egészségének megőrzésére,
gyógyulására, illetve vezeti a szükséges dokumentumokat.
A bölcsődei nevelés – gondozás feladatai
A bölcsődei nevelés – gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni
ellátásának és esetleges kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával a 20 hetes- 3 éves
egészséges és a 20 hetes-, 6 éves sajátos nevelést igénylő gyermek testi- és pszichés
szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése:
 Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
 Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
 A megismerési folyamatok fejlődésnek segítése.
Kapcsolat a szülőkkel
Egyéni kapcsolattartási formák:
Beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő füzet, családlátogatás, egyéni beszélgetés,
időpont egyeztetéssel.
Csoportos kapcsolattartási formák:
Szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, nyílt napok, írásos tájékoztatók,
szervezett programok, hirdetőtáblán közérdekű hírek.
Családlátogatás
Szülőcsoportos beszélgetések.
Szervezett programok.
A bölcsőde kapcsolata más intézményekkel
A bölcsődék kapcsolata a bölcsődei hálózaton belül:
A bölcsődei hálózat fontos intézményei, szakmai központjai a regionális módszertani
bölcsődék, melyeknek feladata az egyes bölcsődék szakmai működésének segítése és
folyamatos figyelemmel kísérése.
Bölcsőde és óvoda kapcsolata
A két intézmény között tartalmas kapcsolat kerül kialakításra, amely a kölcsönös érdeklődés
révén lehetővé teszi egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a
gyermekek számára az átmenet is zökkenő mentesebbé válik. A bölcsőde – óvoda között
törekszünk a szakmai kompetencia elismerésén alapuló együttműködésre.
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Cél: egymás kölcsönös segítése, javaslatok, ötletek, problémák megbeszélése.
Egyéb kapcsolatok:
A kompetenciahatárok kölcsönös tiszteletben tartásával kooperatív kapcsolatok kialakítására
törekszünk mindazokkal az intézményekkel, amelyekkel a családok kapcsolatba kerülnek:
 Védőnői Szolgálat,
 Házi Gyermekorvosi Szolgálat,
 Gyermekjóléti Szolgálat,
 Családsegítő Központ.
Külső ellenőrzés:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya ellenőrzést végzett, valamint a Magyar Bölcsődék Egyesülete készített szakértői
véleményt.
Összegzés:
A bölcsődében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás, nevelés. A
kisgyermeknevelők munkájában érvényesül a gyermek elfogadásának és személyiségük
megbecsülésének elve. A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek
életkori és egyéni sajtosságai, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát
figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését. Érvényesül az egyéni bánásmód elve.
Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni. A gyermekek
érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a kisgyermeknevelői
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk.
A bölcsődei nevelési év során végzett tevékenységeink:
Ének-zenei tevékenység:
A kisgyermek fő foglalatossága a játék. Ezen keresztül szerez értékes tapasztalatokat. Azok a
zenei anyagok érdeklik leginkább, amelyek játékhoz, mozgáshoz kapcsolódnak. A bölcsődei
zenei nevelés mindig játékidőben, játék során valósul meg. Önként, szabadon
csatlakozhatnak. A zenei nevelés naponta, rendszeresen visszatérő tevékenység, és sokféle
módon érvényesülhet a nap minden szakában. Törekszünk olyan szituációk megteremtésére,
amelyek során a gyermekek naponta többször átélhetik a zenével kapcsolatos pozitív
élményeket. Fontos, hogy a mondókát, éneket egymás után többször is megismételjük, amíg a
gyermek megkívánja. Az ismétlés hozzájárul az érzelmi biztonság megszilárdulásához, az
ismerős dolgok felidézése révén, segíti az emlékezést és a reprodukciót. Fontosnak tartjuk,
hogy a kicsik zenei érdeklődését felkeltsük, érzékennyé tegyük őket a környezet hangjai iránt,
és az énekes játékokkal az együtténeklés örömével érzelmeiket gazdagítsuk. Fontos
feladatnak tekintjük, hogy a gyerekeket a magyar mondókákkal, népdalokkal megismertessük,
a dalolással mintát adjunk, kedvet keltsünk az önkéntes utánzásra, a spontán dúdolgatásra. Az
énekhez kapcsolódó játékmozdulatokkal összerendezett mozgásra késztetjük a gyermeket,
ami fejleszti ritmusérzékét is.
Ezekkel elősegíthető: a gyermek érzelmi fejlődése, a gátlások oldása, a zenei hallás
fejlesztése, a beszédkészség alakulása, a szép kiejtés és a szavak megértése.
A vizuális nevelés a bölcsődében
A vizuális nevelés csak az életkori sajátosságok figyelembevételével lehet eredményes. Ebben
az életkorban a tevékenység eredményen egyáltalán nem fontos. A gyermeket az őt körülvevő
világ megismerése, megfigyelése érdekli. Ebben az időszakban kezdetét veszi a gyerek
ismerkedése a különböző eszközökkel, technikákkal, s mindeközben megindul a kéz-agy,
szem- kéz koordinációnak a kezdeti fejlődése. A firkálással, mázolással a gyakorló játékra oly
jellemző funkció örömön kívül esztétikai élményt is szerez önmagának a gyermek. A
különböző színek, papírok, eszközök, a létre hozott vonalak és foltok rendszere külső
megjelenési formájukkal érdeklődést, örömöt képesek kelteni. Először is meg kell őt
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ismertetnünk a különböző eszközökkel: színes ceruzával, zsírkrétával, temperával, és a
papírral.
Nagyon jó minőségű eszközökkel dolgozunk a bölcsődében, ezért a gyerekek nagyon élvezik
a vizuális tevékenységeket.
Eleinte a gyereknek nem áll szándékában ábrázolni valamit. Kézbe veszi a zsírkrétát, a
ceruzát, s gyakorló játék szinten próbálgatja, milyen nyomot is hagy a papíron.
A firkálgatás közben nagyon sok fejlődési fokon esik át a gyermek.
A gyermek firkakorszakát érési folyamatnak kell tekintenünk, aminek megzavarása, a
továbblépés kierőszakolása, a rajztanítás, a sématanítás ebben az időszakban a gyerekek egész
további fejlődését megzavarhatja!
A vizuális tevékenység során a kisgyermeknevelő példát mutat, rajzolgat, és közben
mondókákat, énekeket mond, énekel. Ezeket is szívesen hallgatják a gyerekek, és ők is
szívesen dudorásznak, énekelnek rajzolgatás közben. Nagyon sokat firkálgatnak önállóan is a
gyerekek. Sokat gyurmázunk a bölcsődében. Mi készítjük a gyurmát a gyermekeknek,
teljesen természetes anyagokból. A gyurma gyúrogatásával erősödik az apró, pici kezük. Ez a
tevékenység is alkalmas mondókázásra, éneklésre indirekt módon.
A temperával nagyon szeretnek a gyerekek mázolni. Nagy papírra festenek, ismerkednek az
anyaggal, és nagyon élvezik ezt a forma vizuális tevékenységet is.
A rendszeres, örömmel végzett gyakorlás következménye a gyorsabb fejlődés!
Az anyanyelvi tevékenység a bölcsődében
Már bölcsődében is nagy gondot fordítunk arra, hogy a kisgyermekek játékos formában,
élményeket szerezve ismerjék meg anyanyelvüket, fejlődjön beszédészlelésük,
beszédmegértésük és beszédprodukciójuk. Az anyanyelvi tevékenység mindennaposan jelen
van a bölcsődei életben.
A tevékenység során a meseolvasással, a mondókázással, képeskönyv nézegetéssel mind
ezeket szeretnénk elérni, fejleszteni.
Nagy felelősségünk van abban, hogy milyen meséket kínálunk a gyerekeknek. A mesék
mintát nyújtanak a konfliktusok, kudarcok feldolgozására, nehézségek megoldására, azok
elviselhetőségére. Ezek segítséget jelentenek a gyermek számára azokban az
élethelyzetekben, amelyekben ő találkozik hasonló problémákkal.
A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet. A gyermek
olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben
nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulása fejleszti empátiáját,
gazdagodik szókincse.
Mozgásos tevékenység a bölcsődében
A bölcsődés korú gyermekek hihetetlen nagy mozgásigénnyel rendelkeznek. A Központi
Óvodában berendezett bölcsődei csoportszoba, és az udvarunk (ami teljesen különálló az
óvodai udvartól) nagy, tágas, és kielégíti a gyerekek mozgásigényét.
A csoportszobában a mozgásos mondókák segítségével mindennaposan „tornázunk” a
gyerekekkel! Ezek a mondókák segítenek a gyerekek szem-kéz koordináció, a nagymozgások
fejlesztésében, a téri tájékozódást segítik, a testrészek ismeretét segítik.
Az udvari játéktevékenység során nagyon sok nagymozgást fejlesztő játékaink vannak:
csúszdák, bújócska cső, mászókás csúszda, libikóka. Mozgásigényük kielégítésére szolgál az
ugráló labda, a kismotor, a baby taxi. Szem-kéz-láb koordinációjukat fejlesztik a
labdajátékok, amelyet nagyon szeretnek a gyerekek játszani.
Fontos arra figyelnünk, hogy a gyermekek között óriási különbségek lehetnek a
mozgásfejlődésben is. Nem szabad siettetnünk a gyermek mozgásfejlődését, hagynunk kell
őket kísérletezni. Nem maradhatnak ki a mozgásfejlődés legfontosabb szakaszai a gyermek
életéből, ezért a mozgásos tevékenység során ezeket játékos formában gyakoroljuk, mászunk,
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sétálunk, ugrálunk, futunk, labdát gurítunk, dobunk, és az ügyesebbek már el is tudják azt
kapni.
A gondozó – nevelő munka a bölcsődében
A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelő és a kisgyermek interakciójának bensőséges,
intim helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak
elválaszthatatlan egységet kell alkotnia. A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a
nevelés helyzetei, lehetőségei nem korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás
szükségletek kielégítése megteremti a magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.
A gondozás hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési feladatok
megvalósulásának egyik kiemelt színtere.
Minden helyzetben támogatjuk a gyermekek önállósági törekvéseit. Öltözködésnél,
étkezésnél, szobatisztaságra nevelésnél is figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét,
aktivitását, érzelmi állapotát. Megfelelő mennyiségű időt biztosítunk számukra a
próbálkozáshoz, hogy önállósodni, ügyesedni tudjanak. Természetesen szükség esetén
segítséget nyújtunk számukra. Felhívjuk figyelmüket a helyes viselkedési szokásokra, a
társaikra való odafigyelésre, a konfliktusok kezelésére.
Étkezések alkalmával, ha szükséges segítünk, minden esetben figyelünk arra, hogy legalább
megkóstolják az ételt, mert nagyon sokszor nem ismerik azt, és azért utasítják el.
Ebéd után a fogápolásra is gondot fordítunk a bölcsődében.
A bölcsődei gondozás – nevelés során tiszteletben tartjuk a családi nevelés értékeit, szokásait,
és ezt figyelembe véve, tiszteletben tartva és azokat erősítve folyik a bölcsődei nevelés a mi
bölcsődénkben is!
4-5. – Hatályon kívül helyezve.
6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatási Főosztálya
Fegyvernek Város Önkormányzatának Jegyzőjénél rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítása tárgyában tartott szakmai ellenőrzést 2015.
január 01.- 2015. december 31. időszakra vonatkozóan. A 2016. szeptember 22-én érkezett
összefoglaló jelentés apróbb jogalkalmazási, eljárási és iratkezelési hibákat tárt fel, melyek
vonatkozásában a megtett javaslatok a gyakorlatban alkalmazásra kerültek. 2018. április 5-én
megküldésre került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi
Osztálya részére iratanyag, melyben ismételten a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság elbírálását vizsgálják.
7./ Jövőre vonatkozó célok
A jövőben is biztosítani kívánjuk a bölcsőde működését, fenntartását, hogy a dolgozni akaró
szülők gyermekeinek napközbeni gondozása, ellátása megoldott legyen. A TOP-1.4.1-15
óvoda fejlesztő pályázatnak köszönhetően a közeljövőben a bölcsőde új csoporttal bővül
majd.
Szeretnénk, ha továbbra is sikeres maradna a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel a
gyermekjóléti szolgálat kapcsolata, ezzel elősegítve a prevenciót, másrészt így tudjuk
biztosítani a városban a kiskorú gyermekek megfelelő mentális fejlődését. A civil
szervezetekkel a kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak és szükségszerűnek tartjuk, mert
ez további segítséget jelentene a prevencióban.
8./ Bűnmegelőzés bemutatása a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében
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Fegyvernek város bűnmegelőzési programmal nem rendelkezik. Áldozatvédelmi iroda nem
működik a településen.
2013. január 1-től a járási hivatal hatáskörébe tartozik a gyermekkorú, ill. fiatalkorú
bűnelkövetőkkel, az általuk elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ügyintézés.
9./ A városi önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
A városi önkormányzat a Magyar Katolikus Karitász Fegyverneki csoportjával valamint a
Magyar Vöröskereszt Fegyverneki csoportjával tartja a kapcsolatot, segíti működését.
Pályázati lehetőségekről tájékoztatják a csoportokat, adományok szétosztása esetén segítséget
nyújt a rászorultak felkutatásában. A Magyar Vöröskereszt 40 rászoruló családot támogat heti
két alkalommal 2018. december31-ig. A családokat a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
segítségével választották ki. Kenyeret és tejet kapnak adományként, melynek mennyisége a
családokban lévő gyermeklétszámtól függ.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
……../2018.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről
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 gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése
alapján a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról készült 2017. évi
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület az éves szakmai munka
eredményességét jónak értékeli.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.

megköszöni

a

Erről értesül:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Fegyvernek, 2018. május 24.
dr. Pető Zoltán
jegyző
Készítette:
Török Eszter
Siposné Szabó Erzsébet
Balogh Mihályné
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5.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének
felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai
munkájáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Véleményezésre
megküldve:

Oktatási és Szociális Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. május 24.
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Csorba Mikro-térségi SzociálisAlapszolgáltatási Központ igazgatójától
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.

BESZÁMOLÓ
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének
felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai munkájáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
szoc. tv.) 92./B § (1) bekezdés d) pontja írja elő, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény állami fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka
eredményességét. 2013. július 1-jétől az intézmény fenntartója a Csorba Mikro-térségi
Szociális Intézményfenntartó Társulás, a fegyverneki telephelyet illetően egyes fenntartói
feladatokban továbbra is Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete dönt.
Legutóbb a Képviselő-testület 2017. május 25-i ülésén számolt be az intézmény a szakmai
munkájáról. A Képviselőtestület az75/2017. (V.25.) számú önkormányzati határozatával
elfogadta a beszámolót, feladatot nem határozott meg.

I. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE, KAPCSOLATI RENDSZERE A HELYI ELLÁTÓRENDSZERBEN
Az intézmény a településen személyes gondoskodásokat, azon belül a szoc. tv. 57. § (1)
bekezdés és az 59. § (1) bekezdésalapján szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézményként
működik. Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújt a szociálisan rászorulók
részére saját otthonaikban és lakókörnyezeteikben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint
egészségi- és mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Feladatellátása érdekében kialakított kapcsolatrendszere:
- helyi és környező ápolást-gondozást nyújtó intézmények vezetői, munkatársai;
- háziorvosi, gyermekorvosi szolgálatok, védőnők;
- járási hivatal ügyintézői;
- helyi települési önkormányzatok ügyintézői;
- megyében működő kórházak szociális nővérei;
- Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ;
- hajléktalanokat segítő intézmények, alapítványok, egyesületek;
- helyi polgárőr egyesület;
- Vöröskereszt helyi szervezete;
- mozgáskorlátozottak helyi csoportja;
- Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Országos Egyesülete.
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II. AZ INTÉZMÉNYT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, AZ INTÉZMÉNY
SZOLGÁLTATÁSAI
AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK:
- amódosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban szoc. tv.);
- a módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről;
- 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről;
- 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról;
- 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények, hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről;
- a módosított 257/2000.Korm. rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról;
- 9/2000. (VIII.4.)SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó személyek
továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról;
- 32/2012. (VI.01.) sz. helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet;
- 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
igénybevevői nyilvántartásról és jelentési rendszerről;
- 2/2015. (I.14.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról;
- 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról.
AZ INTÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI:
A szoc. tv. 86. § (2) bekezdése alapján Fegyvernek településnek az alábbi szociális
alapszolgáltatásokat kell kötelezően működtetni:
- étkeztetést;
- házi segítségnyújtást;
- nappali ellátást időskorúak részére;
- család- és gyermekjóléti szolgáltatást.
Fegyverneken az előírt alapszolgáltatásokat Fegyvernek Város Önkormányzat a Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartásával biztosítja a helyi lakosság
számára. Az intézmény 3 telephelyen működtet idősek klubját, a jogszabály alapján 1
kötelező, a másik két klub működtetése önként vállalt feladat.
Az intézmény az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja fegyverneki telephelyein:
- étkeztetés;
- házi segítségnyújtás és
SOS segélyhívó telefonrendszer;
- időskorúak nappali ellátása;
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás (a szolgáltatásról külön beszámoló készül a
gyermekvédelemmel együtt).
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III. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik:
1.) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat / Intézmény Központ
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja

Fegyvernek, Szent Erzsébet út173.
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.
Fegyvernek, Ady E. út 42.

III.1. Tárgyi feltételek
1. IDŐSELLÁTÁS
a) Étkeztetés
A tálalókonyhák rendelkeznek a HACCP rendszer által előírt tárgyi
feltételekkel, eszközökkel. Melegítőpultok, külön hűtőszekrények biztosítottak.
b) Nappali ellátás (idősek klubjai)
Mindhárom épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő
helyiségekkel, teljes mértékben, kívül-belül akadálymentesítettek. Az I. sz. Annaházi
Idősek Klubja infokommunikációs (látás és hallás fogyatékkal élők) ellátására is
alkalmas. A III. sz. Szapárfalui Idősek Klubjának akadálymentes vizesblokkja és az
ebédlő felújítása megvalósult. A II. sz. Újtelepi Idősek Klubjának teljes felújítása
megtörtént (új pihenőszoba, új vizesblokk, a nyílászárók cseréje, festés-mázolás, a
bejáró és az udvar egy részének térkövezése) önkormányzati finanszírozás keretében.
Ennek eredményeként mindhárom épület, valamint a nappali ellátás határozatlan
működési engedéllyel rendelkezik 2017. január 1-jétől.
Eszközellátottság
Az idősek klubjai rendelkeznek a szakmai munkavégzéshez szükséges
eszközökkel. Mindhárom klubban van számítógép és internet hozzáférés, az I. sz.
Annaházi Idősek Klubjában a nyilvántartási rendszerhez számítógép és nyomtató,
szolgálati mobiltelefon, valamint az idősek részére is biztosított egy asztali számítógép
internet-használati lehetősséggel.
c) Házi segítségnyújtás
Székhelye az I. sz. Annaházi Idősek Klubjában van. Aházi gondozó szolgálat
részére a feladatellátáshoz a szükséges eszközök biztosítottak (segédmotor-kerékpár,
szolgáti kerékpárok, automata mosógép, vérnyomás- ésvércukormérő készülékek,
számítógép a napi elektronikus jelentéshez).Mindegyik gondozónő rendelkezik külön
vérnyomás- és vércukormérő készülékkel, valamint szolgálati kerékpárral.
d) SOS segélyhívó telefonrendszer
A házi segítségnyújtáson belül működik. A szolgáltatáshoz rendelkezésre áll 2
db segélyhívásokat fogadó mobiltelefon, 1 db segédmotor-kerékpár. A jelzőrendszeri
koordinátor részére biztosítottak a működéshez szükséges eszközök.
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2. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Az épület rendelkezik a mozgáskorlátozottak részére kialakított akadálymentes
feljáróval, továbbá felújításra került a kliens mosdó és WC. A szolgálat ennek
eredményeként határozatlan működési engedéllyel rendelkezik 2017. január 1-jétől.
Eszközellátottság:
A szolgálat a szakmai jogszabályoknak megfelelően rendelkezik fő
telefonvonallal, fénymásolóval.Mind a kettő családsegítő és egy fő szociális
asszisztens külön számítógépen, telefonkészüléken tudja végezni a szakmai munkáját.
A területi munkához 1 db mobiltelefon és szolgálati kerékpárok biztosítottak. Az
intézményközpont és a gazdasági iroda is ebben az épületben van. Szintén biztosított a
munkatársak részére a személyi számítógép, a nyomtató és a telefonkészülék.
III.2. Személyi feltételek:
Fegyverneki telephelyen foglalkoztatottak száma:
2017. május 1-jétől 2017. szeptember 1-jétől
Tényleges:
17 fő
16 fő
Statisztikai:
16,875 fő
15,875 fő

2017. október 1-től
17 fő
16,875 fő

Minden dolgozó 8 órában van foglalkoztatva, kivéve a pénztárost, aki az intézménynél
részmunkaidőben, napi 7 órában van foglalkoztatva (1 órában a Fegyverneki Művelődési Ház
és Könyvtár alkalmazza). 2017. 05.01-től az intézmény gazdasági ügyintézője átkerült a
polgármesteri hivatal2017.08.31-vel az intézmény igazgatója nyugdíjba vonult, álláshelyét a
korábban az intézménynél családsegítő, intézményvezető munkakörben lévő alkalmazott
töltötte be. 2017.10.01-től a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődétől áthelyezéssel az
intézmény visszavett 1 fő 8 órás alkalmazottat családsegítői munkakörbe.


Foglalkoztatás szerint:
18 fő szakdolgozó, ebből
2 fő gazdasági dolgozó



Szakdolgozók:
3 fő főiskolai diploma

1 fő szakvégzett szociális munkás
(igazgató)

1 fő szociálpedagógus
(családsegítő)
1 fő óvodapedagógus
(családsegítő)
3 fő felsőfokú szociálisszakképesítés
2 főszociális asszisztens
(szociális segítő, klubvezető)
1 főmentálhigiénés asszisztens
(klubvezető)
4 fő középfokú egészségügyi szakképesítés
2 főáltalános ápoló
(klubvezető, vezető házi
gondozónő, gondozónő)
4 fő általánosra épülő középfokú szakképesítés
4 fő szociális gondozó
(házigondozó, gondozónő)
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1 fő általánosra épülő középfokú
1 fő szociális gondozó
szakképesítésének megszerzése folyamatban van (gondozónő)
1 fő diploma nélküli szociális munkás
1 fő SOS-koordinátor
(jelenleg GYED-en van)
A dolgozók szakirányú szakképesítése a jogszabályoknak és munkakörüknek megfelelő.1 fő,
az igazgató szociális szakvizsgával rendelkezik gyermekvédelemből. 1 fő gondozónő
szakirányú végzettségének megszerzése folyamatban van.
Jogszabályi megfelelés:
Személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételéről
szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. sz. melléklete alapján napi 8 órára vetítve.
Hatályos jogszabályi követelmény

Szakfeladat

Tényleges létszám

Különbözet

2017. január

2017. december

Teljes / fő

Statisztika

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
(3 idősek klubja)

1 fő
5 fő

1 fő
5 fő

1 fő
5 fő

1 fő
5 fő

-

6 fő

6 fő

6 fő

6 fő

-

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

2 fő

2 fő

3 fő

3 fő

+ 1 fő

14 fő

14 fő

15 fő

15 fő

+ 1 fő

Összesen

IV. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
Fegyvernek lakosságának életkorszerinti megoszlása:
Település
lakosságszám
(2017. január 1.)

Fegyvernek

Gyermekek
(0-18 éves korig)

Aktív korúak
(19-62 éves korig)

Időskorúak
(62 éves kor felett)

1453 fő

3975 fő

1338 fő

6766 fő

Idősellátás mutatószámai:
Nappali ellátás

I. sz. Idősek
Klubja,
Annaháza
II. sz. Idősek
Klubja,
Újtelep
III.
sz. Idősek
Klubja,
Szapárfalu

Összesen:

Házi
segítségnyújtás

Étkeztetés

SOS
segélyhívó

Összesen

78 fő

92 fő

262 fő

Férőhely

Klubtagok
száma
(nappali
ellátás)

Ellátható
személye
k száma

Tényleges
ellátottak

30 fő

31 fő

29 fő

32 fő

30 fő

33 fő

55 fő

88 fő

30 fő

30 fő

28 fő

58 fő

90 fő

94 fő

29 fő

32 fő
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161 fő

92 fő

379 fő

Étkeztetés
Az étkeztetés szakfeladat a nappali ellátáson belül működik, az adagszámnak megfelelően
1 fő van ezen a szakfeladaton foglalkoztatva. Az idős lakhelyéhez legközelebb eső idősek
klubjából történik az étkeztetés lebonyolítása. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletnek
megfelelően biztosított helyben, az idősek klubjaiban történő elfogyasztással, saját
elvitellel, illetve házhozszállítással. Étkezőnek számítanak a klub és házi étkezők is. Az
étkeztetést igénybe vevőkkel megkötött megállapodások száma növekedett, 2017. január 1jén 147 fő volt, amely év végére 162 főre nőtt, ennek következtében évközben nem kellett
normatíva igényt lemondani. A napi nyilvántartás szerinti létszám 115 fő volt.
Szombatonként átlagosan 44 fő vette igénybe ezt a szolgáltatási formát. Házhozszállítást
átlagosan 54 fő igényelt, részükre 5 fő tiszteletdíjas + közfoglalkoztatott gondozónők
szállították ki az ebédet.
Megállapodások száma

Napi igénybevétel

Szombati étkeztetés

2013.

189 fő

138 fő

50 fő

2014.

216 fő

134 fő

57 fő

2015.

164 fő

122 fő

39 fő

2016.

147 fő

91 fő

44 fő

2017.

162 fő

115 fő

44 fő

Házi segítségnyújtás
Összesen 5 fő 8 órás szakdolgozó látja el a feladatot, közülük 1 fő vezető gondozónői
feladatokat is ellát, továbbá az SOS segélyhívó telefonrendszer koordinátora.
2016. január 1-től szociális segítés és személyi gondozási feladatot látnak el a gondozónők.
2017. január 1-én29 fővel volt megállapodásunk, melyből 2 fő szociális segítésben 27 fő
pedig személyi gondozásban és szociális segítésben is részesült. Év folyamán egészségi
állapotrosszabbodás miatt gondozási szükséglet felülvizsgálat elkészítése vált indokolttá,
mely alapján személyi gondozásra is jogosultak lettek, így évközben le is kellett mondani a
szociális segítségnyújtás után járó állami normatívát.
Gondozási órák száma
2017.
2016.

Látogatások száma (alkalom)
2017.
2016.

Szociális segítés

1498

5283

2619

55

Személyi gondozás
Összesen

1570
3068

28

3798
6417

5366

5311

5421

A gondozottak átlagéletkora 80 év feletti,legtöbb esetben gyermektelen, vagy távollakó
gyermekekkel rendelkező idősek. A házi segítségnyújtás során végzett tevékenység
tekintetében egy állandóan változó ellátási forma, mert a gondozott egészségi állapotának
és szükségletének megfelelően változik a gondozási tevékenység.
Gondozási tevékenységek: orvossal kapcsolattartás, gyógyszerbeszerzés és gyógyszerezés,
ágyban fekvő beteg fürdetése, pelenkázás, személyi higiéné biztosítása, az idős
rehabilitációja, vérnyomás- és vércukorháztartás ellenőrzése, mentális gondozás, vásárlás,
hivatalos ügyek intézése, takarítás, mosás-vasalás, szakrendelésre kísérés.
Az ellátás az idős kérelmére indul, majd az intézménnyel kötött megállapodás szerint
történik, mely az idős állapota és szükségletének változása függvényében módosításra
kerül.
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Megnövekedett a napi több órás vagy a napi négy órát meghaladó gondozási igény, amely
már bentlakásos szociális otthoni ellátást indokol. Azonban a bekerülési idő minimum 3-6
hónap, addig az idős ellátását az intézmény látja el.
A vezető házi gondozónő végzi a szakfeladat adminisztrációs feladatait, koordinálja a
gondozási tevékenységeket és a tiszteletdíjas gondozónők munkáját. Szakértőként az
igazgatóval felméri az új igényeket, kapcsolatot tart a megyében működő kórházak
szociális nővéreivel, ápolási otthonokkal, bentlakásos idős otthonokkal, gyógyászati
segédeszközöket forgalmazó szervezetekkel a hatékonyabb ellátás érdekében.
A házi gondozónők havonta egyszer meglátogatják a csak étkeztetésben részesülőket,
folyamatosan figyelemmel kísérik a területükhöz tartozó időseket és a gondozásra
szorulókat. Gondozási tevékenységükről, napi munkaóráikról szigorú számadású
tevékenységnaplót vezetnek, amely alapján fizetik az idősek a gondozási díjat.
2017-ben 351 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el és vittük ki az önkormányzat
karácsonyi csomagját.
Az SOS segélyhívó telefonrendszer működtetésével párhuzamosan igénylik a házi
gondozottak közül is az SOS telefont.
SOS segélyhívó telefon
Nem kötelező, önként vállalt feladat. 2012. március 1-jétől működik a településen, az
önkormányzat támogatásával, a polgárőrség és az intézmény közös működtetésében. 2017ben8esetben volt segélyhívás.A beérkezett jelzéseket tekintve 4 az intézmény nyitvatartási
ideje alatt érkezett be, melyből egy téves volt, azonban 3 esetben segítségnyújtásra volt
szükség, orvos, hozzátartozó értesítésére. A polgárőrség a készenlétük ideje alatt 4 jelzést
fogadott, melyből minden esetben a helyszínre mentek és segítséget nyújtottak. A
szolgáltatás zavartalanul működik. Jelenleg 92 készülék van bekötve. Egyre népszerűbb a
lakosság körében, az igényeket ki tudjuk elégíteni.Folyamatosan figyelemmel vannak
kísérve a telefonkészülékek, többnyire mobilkészülékek vannak kint a lakosságnál,
karbantartási feladatokat rendszeresen végezzük (akkumulátor csere, telefontöltők cseréje).
A használók 500 Ft-ot fizetnek szolgáltatási díjként, melyet a telefonszámlák díjának
levonása után a polgárőrségnek utal át az intézmény havonta. Az elmúlt öt év
bebizonyította a szolgáltatás szükségességét, amely a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtással azonos szinten működik, de egyszerűbb szolgáltatási formában,
innovatív módon.
Nappali ellátás
Foglalkoztatottak összesen 6 fő:
3 fő8 órás klubvezető és
3 fő8 órás gondozónő látja el a feladatot.
A három telephelyen működő idősek klubjában, éves összesítésben 94 fő klubtagot láttak
el a gondozónők, a férőhelyszám 120%-át. Napi nyilvántartás szerint 85 fő veszi igénybe a
szolgáltatást. A klubok hétfőtől szombatig tartanak nyitva, hétköznap 8-16 óráig,
szombaton 10-12 óráig. Az idősek klubjainak alapfeladata az egyedül élő idős személy
társas kapcsolatának kialakítása, a hiányos családi gondoskodás pótlása, és az
egyedülléttel, magánnyal járó káros hatások megszüntetése, egészségügyi és higiénés
viszonyok javítása. Ennek érdekében a klubvezetők folyamatosan szervezik a szabadidős
programokat, előadásokat, az idősek kérését figyelembe véve. Kapcsolatot tartanak a
családdal, háziorvossal. Nyílt napokat szervezünk, a Fegyverneki Hírmondóban
tájékoztatjuk a lakosságot a programokról. Évek óta az időskorú lakosság minden rétege
megtalálja a számára megfelelő szolgáltatást. Folyamatosan törekszünk újabb
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szolgáltatások, szabadidős programok szervezésére, újabb kapcsolatok kialakítására, a
régiek ápolására.
Az idősek klubjaiból történik az étkeztetés lebonyolítása. Biztosítjuk a rendszeres
vérnyomás- és vércukormérést minden klubban. A fodrász szolgáltatáshavi szinten van
megoldva Szapárfaluban. A klubok nyáron is folyamatosan nyitva tartanak, nyitottan
működnek, egyes szolgáltatásokat a település lakosságának is szervezünk,
úgymintkirándulások, strandolások, védőoltások, fodrászat. A dolgozói létszámot az idősek
klubjaiban 1-2 fő közfoglalkoztatottal és önkéntes diákok foglalkoztatásával bővítjük ki,
akik technikai jellegű feladatokat végeznek, így több idő jut az idősek foglalkoztatására.
Kiemelkedő programjaink 2017-ben havonkénti bontásban:
Február:
- farsangolások klubonként
Március:
- a Nemzetközi Nőnap megünneplése Szapárfaluban
- teadélután Újtelepen
Április:
- húsvéti ünnepséghez asztal- és függönydíszek készítése
- II. számú Újtelepi idősek Klubjának átadása a felújítás után
Május:
- közös Anyák Napja rendezvény a Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtárban
Június:
- strandolásKisújszállás, bográcsban főzés klubonként
Július:
- strandolás Kisújszálláson
Augusztus: -közös szabadtéri főzések, szalonnasütések klubbonként
- tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről és Szapárfaluból
Szeptember: - Leszállás Párizsban című színdarab főpróbájának megtekintése
Október:
- Idősek Napja (zenés-táncos rendezvénya Fegyverneki Művelődési Ház és
Könyvtárban)
Kirándulás Budapesten
- klubdélutánok szervezése
November: - névnapok, 80-90. születésnapok ünneplése klubonként
December:
- mikulásvárás
- karácsonyi ünnepségek klubonként
2018-ban is folytatjuk a változatos programok szervezését az időseknek.
Családsegítés
A családsegítés az 55/2015. (XI.30.) Korm. rendelet alapján a gyermekjóléti szolgálattal egy
szakfeladaton működött, 2016. január 1-jétől család- és gyermekjóléti szolgáltatás néven.
A gyermekjóléti szolgáltatással együtt kerül beszámolásra.

V. A TÁRSULÁS TAPASZTALATAI
2013. július 1-jétől az önkormányzati törvény változása miatt az intézményfenntartó társulás
jogi személyiségű társulássá alakult Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás néven, amely az intézmény fenntartója lett. A változás nem érintette az intézmény
szakmai munkáját, továbbra is a megszokott, de még szorosabb együttműködésben látjuk el
feladatainkat. A települések között a kommunikáció zavartalan. Az intézmények
működéséhez szükséges alapnormatívákon kívül a kiegészítő normatíva hozzájárul a
gazdaságosabb működtetéshez.
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Az alábbi táblázatban szeretném bemutatni 2013-2017 közöttaz alap és kiegészítő állami
támogatásokat:
2013

2014

2015

2016

2017

Település
alap

kieg.

alap

kieg.

alap

kieg.

alap

kieg.

alap

kieg.

Fegyvernek

24.324

10.259

24.324

10.111.

24.864

10.048

23.008

6.167

21.807

6.139

Örményes

6.885

2.692

6.485

2.531

6.481

2.530

5.619

1.943

5.572

1.855

Kuncsorba

9.134

3.412

9.014

3.311

9.120

3.326

8.383

2.988

7.559

2.823

Összesen

40.343

16.363

39.823

15.953

40.465

15.904

37.010

11.098

34.938

10.817

Biztosítottuk a társult települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat
figyelembe vettük, egységesítettük a normatíva igényléshez a dokumentációkat,
nyilvántartásokat. Némely személyi juttatást (pl. munkaruha) továbbra is meghagytunk.
Gazdasági téren, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében Örményesen és Kuncsorbán is
működik a szombati étkeztetés, amely többlet normatíva lehívást eredményezett. Jelenleg az
igénylők 50%-a kéri szombaton is a meleg ebédet. Kiépítettük a kommunikációs eszközöket
(számítógépek, internet, szolgálati mobiltelefonok), amely a szakmai munka hatékonyságát,
egymás segítését, a napi kapcsolatokat eredményezte. A többlet normatíva nélkül az
intézmények fenntartása, önkormányzati kiegészítése gondot jelentene.

VI. ÖSSZEGZÉS
SZAKFELADATOK JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSAI
Jogszabályi változások miatt, a fegyverneki telephelyen 1 fő gazdasági ügyintéző 2017. május
1-től át lett helyezve a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetéhez.
A beszámolási időszakban a szakmai munkát érintően jogszabályi változás nem történt. A
dokumentációnál használatos nyomtatványaink a jogszabálynak megfelelő adattartalommal
rendelkeznek.
TOVÁBBKÉPZÉS
Minden szakdolgozó rendelkezik szociális szakképesítéssel. A kötelező továbbképzéseket a
dolgozók az előírt határidőre teljesítették. A hatékonyabb szakmai munkavégzés érdekében
igyekszünk a hiányzó ismereteinket pótolni, főként a demenciával, fogyatékossággal
kapcsolatos témakörökben.
IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS
Az intézmény elektronikus nyilvántartással rendelkezik, amely kapcsolatban van a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (amely az intézmény ellenőrző szerve), valamint a
Magyar Államkincstárral. Napi szinten kell jelenteni az idősellátásban és a család- és
gyermekjóléti szolgáltatásban megjelenteket, amely szigorú, összehangolt szakmai munkát
kíván meg az intézmény dolgozóitól. Az elektronikus nyilvántartáshoz a tárgyi, szakmai és
személyi feltételek adottak.
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ELLENŐRZÉS
2016 novemberében történt meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi
és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya révén az átfogó szakmai ellenőrzés.
Amelynek eredményeként minden telephelyünk határozatlan működési engedéllyel
rendelkezik 2017. január 1-től.Az újtelepi klubban az akadálymentes vizesblokk felújítása, a
telephely teljes festése mázolása, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
akadálymentes feljárójának és a vizesblokkjának felújítása megtörtént, 2017. márciusában
fejeződött be.
VII. HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSA
Az előző beszámoló óta megvalósultak mindazon hiányosságok, amelyek akadályozták a
határozatlan működési engedélyek megszerzését, úgymint
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat akadálymentes feljárójának és vizesblokkjának
átalakítása,
- a II. sz. Újtelepi Idősek Klubjának akadálymentesítése kívül-belül, a vizesblokk és
tálalóablak átalakítása, illetve pihenőszoba kialakítása,

VIII. JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A SZAKMAI
MUNKA JAVÍTÁSÁRA
A fentebb említett hiányosságok megszüntetésével, az intézménynél minden tárgyi és
személyi feltétel adott a szakmai munkavégzéshez. A kötelező alapszolgáltatásokon túl
önként vállalt feladat két idősek klubjának, illetve az SOS segélyhívó telefonszolgálatnak a
működtetése. A szakmai munka javítása érdekében 2017-ben az intézmény 7 fő
közfoglalkoztatott alkalmazására kötött szerződést a Járási Munkaügyi Központtal, amely
létszámból 4 fő a házi segítségnyújtást, 2 fő a nappali ellátást segítette, továbbá 1 fő
karbantartói feladatokat végzett.
IX. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS
Összességében az intézmény alapfeladatának, összehangolt szakmai munkával, a változó
jogszabályok és a költségvetésének függvényében jelenleg eleget tud tenni. A
közfoglalkoztatottak alkalmazásával az ellátási igényeket el tudjuk látni. Elutasításra még
nem került sor. Jelenleg nincs várakozási lista, viszont vannak nehezen megoldható
problémák (pl. a demens idősek ellátása, hajléktalanság, hajléktalansággal veszélyeztetett
személyek).
Az intézmény 2018-ban, továbbra is keresi a pályázati lehetőségeket a hatékonyabb szakmai
munkavégzés megvalósításához.
Kérem a tisztelt Képviselőtestületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására és
elfogadására.
Fegyvernek, 2018. május 16.
p.h.
…………………………
Siposné Szabó Erzsébet
igazgató
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………/2018.(V.31.) számú

határozati javaslat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyének
felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai beszámolójának értékeléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92./B § (1) bekezdés d) pontja
alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli.
Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.
Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Képviselőestület tagjai

Fegyvernek, 2018. május 16.

Tatár László
polgármester
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6.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális
Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Véleményezésre
megküldve:

Oktatási és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2018. május 24.

1

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

BESZÁMOLÓ
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére a
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-jével jött létre a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján, mint
jogi személyiségű társulás.
ALAPÍTÓ TAGJAI:

SZÉKHELYE:

Fegyvernek Város
Örményes Község
Kuncsorba Község
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

DÖNTÉSHOZÓ SZERVE:

a Társulási Tanács

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartója a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központnak, amelynek alapfeladata a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés szerinti
szociális alapszolgáltatások biztosítása, Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba településeken.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
12. c) pontja alapján a polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal
beszámolnak a társulás tevékenységéről.
A társulás adminisztrációs és egyéb feladatait Fegyvernek Polgármesteri Hivatala látja el. A
társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Város Önkormányzat (Polgármesteri
Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára utal 2 banki napon belül, ezt a társulás, szintén 2
banki napon belül továbbutalja az intézménynek.
A Társulási Tanács 2017-ben 6 alkalommal ülésezett, az alábbi időpontokban:
2017. február 3.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi
költségvetését.
2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
költségvetését.
2017. április 28.
1) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
2) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi
költségvetésének beszámolóját és zárszámadását
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3) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016.
költségvetésének beszámolóját és zárszámadását.
4) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017.
költségvetését.
5) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017.
költségvetését.
6) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017.
Szakmai Programját.

évi
évi
évi
évi

2017. június 24.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi
szakmai munkájáról készült beszámolóját.
2) Kiírta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatói
pályázatát.
2017. augusztus 25.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját.
2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját.
3) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi
költségvetését.
4) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ2017. évi
költségvetését.
5) Határozatot hozott a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatójának kinevezéséről
2017. október 27.
1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017.
költségvetését.
2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017.
költségvetését.
3) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018.
költségvetési tervkoncepcióját.
4) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018.
költségvetési tervkoncepcióját.

évi
évi
évi
évi

2016. december 8.
1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018 évi
munkatervét.
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás működése a beszámolási
időszakban zavartalanul működött, a működés során megoldhatatlan probléma nem adódott.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló elfogadására.
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………/2018.(V.31.)

határozati javaslat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás beszámolója a 2017. évi
tevékenységéről.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi
Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről készült beszámolóját
elfogadja.
Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. május 8.

Tatár László
polgármester
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7.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:
Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője, pályázat nélkül történő
intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
3

dr. Pető Zoltán jegyző
Oktatási és Szociális Bizottság

2018. május 24.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére Balogh
Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, pályázat
nélkül történő intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, Balogh Mihálynénak
2018. augusztus 31-én lejár a megbízása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján
történik, de a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó
és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és
további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
A 326/2013.(VIII.30.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményben való végrehajtásáról szóló
Kormányrendelet 22. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a nevelőtestület legalább 2/3-os
egyetértése szükséges a pályázat nélküli ismételt megbízáshoz.
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde alkalmazotti közösségének 2018. április 23-án
tartott gyűlésén, a nevelőtestület 2018. május 2-án tartott értekezletén, valamint a szülői
munkaközösség május 15-én tartott ülésén mindhárom esetben egyhangúlag támogatták
Balogh Mihályné vezető megbízatásának meghosszabbítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg fenntartói döntést az alábbi határozati
javaslat szerint:
……../2017.(XI.23.) sz.

határozati javaslat:

Balogh Mihályné a Fegyvernek Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázat
nélkül történő intézményvezetői megbízásának meghosszabbításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének Balogh Mihálynénak a magasabb vezetői megbízatását pályázat
nélkül további 5 év időtartamra 2018. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig
meghosszabbítja.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. május 18.
Tatár László
Polgármester

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:
Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui
tagintézmény fenntartói jogának átadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
2

Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
Oktatási és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság
2018. május 24.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-i ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézmény fenntartói jogának
átadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat több alkalommal kezdeményezte a településen működő
iskolák egyházi fenntartásba adását. A több éves folyamat eredményeként az Egri
Főegyházmegye kezdeményezte a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfaui
óvodaegysége fenntartói jogának átvételét. A Főegyházmegyével folytatott tárgyalások
eredményeként a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagóvoda
egységének fenntartói és működtetési joga 2018. szeptember 1-től átkerül az Egri
Főegyházmegyéhez.
A Főegyházmegye korábban kezdeményezte az Orczy Anna Általános Iskola egyes
tagintézményeinek átvételét, melyhez a Képviselő-testület szintén hozzájárult.
A fenntartói jog, illetve az épület átadásához az előterjesztéshez csatolt szerződések
tartalmának Képviselő-testület általi elfogadása és a Polgármester által történő aláírása
szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
………/2018.(V.31.)sz.

határozati javaslat:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézmény fenntartói jogának
átadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézményének fenntartói és
működtetési jogának átadásával az Egri Főegyházmegye részére.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Tatár László
polgármestert az 1. pontban megfogalmazott fenntartói és működtetési jog átadásával
kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Egri Főegyházmegye
Fegyvernek, 2018. május 24.
Tatár László
polgármester

KÖZNEVELÉSI FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ
HASZONÉLVEZETI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Fegyvernek Város Önkormányzata
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
képviseli: Tatár László polgármester
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16
törzskönyvi azonosító száma: 736-536
adószáma: 15736534-2-16
bankszámlaszáma: 11745066-15409993
mint átadó – továbbiakban: Átadó,
másrészről:
Egri Főegyházmegye
(Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személye, nyilvántartási száma: 00001/2012-003
székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.
képviseli: Dr. Ternyák Csaba egri érsek,
távolléte esetén meghatalmazás alapján Ficzek László általános helynök
adószáma: 19924601-1-10
statisztikai számjele: 19924601-9491-555-10
bankszámlaszáma: 11739009-22871204)
mint átvevő – továbbiakban: Átvevő,
együtt, mint szerződő felek között köznevelési intézmény fenntartásához és működtetéséhez
kapcsolódó ingó és ingatlanokra vonatkozó haszonélvezeti jog alapítása tárgyában a mai napon az
alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Átvevő 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre átveszi
az Átadó fenntartásában működő Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui
Óvodaegységének fenntartói jogát és a megjelölt köznevelési intézmény használatában lévő, az
intézmény jogszabálynak és működési engedélynek megfelelő működéséhez szükséges ingók
és ingatlanok használatához szükséges haszonélvezeti jogot. Az Intézmény könyvviteli
nyilvántartásában szereplő vagyonelemek - 2018. augusztus 31.-i hatállyal elkészítendő tárgyi
eszköz és készlet érték nyilvántartás szerint - 2018. szeptember 1. napjától Átvevő
használatába kerülnek. Átadó az 1.) pontban megjelölt köznevelési intézménnyel kapcsolatos
nyilvántartásokba felvett, jogszerű működtetéshez szükséges vagyoni elemek haszonélvezeti
jogát, jelen szerződés időtartamára, térítésmentes közcélú adományként átadja Átvevőnek.
Átadó az Intézmény működéséhez szükséges ingatlanokat és ingóságokat (pl. berendezési és
felszerelési tárgyak, technikai eszközök) rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
részletes leltár szerint adja át írásbeli tájékoztatással és műszaki dokumentációval. Átadó a
birtokba adással egyidejűleg átadja Átvevőnek az átadott vagyon (pl. kazán, számítógépek,
irodai és oktatási eszközök) használatával összefüggő iratokat, használati utasításokat és egyéb
jogokat és kötelezettségeket igazoló dokumentumokat, pl. garancialeveleket.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy az ingók és ingatlanok ingyenes használatának átadása
köznevelési feladat ellátása céljából történik. Az ingók és az ingatlanok ingyenes használatba
adása, közcélú adományként Átvevő köznevelési tevékenységének támogatása céljából
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történik, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 14. § (3)
bekezdése, valamint 259. § 9/A pontja alapján a közcélú adományozás nem minősül ÁFA
fizetésre kötelezett szolgáltatásnyújtásnak.
3. Átadó az 1.) pontban megjelölt köznevelési intézmény működési engedélynek és a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelő működéséhez szükséges ingókat és ingatlanokat Átvevő
használatába adja. Szerződő felek az alább megjelölt ingatlanokra köznevelési feladat ellátása
jogcímén, a köznevelési feladat ellátásáig határozatlan időre haszonélvezeti jogot alapítanak.
4. Átadó kijelenti és szavatolja, hogy 1/1 arányú tulajdonában állnak az alábbi ingatlanok:
Fegyvernek belterületi 1808 helyrajzi szám alatt felvett és természetben Fegyvernek, Ady
endre út 53. szám alatt található, 4392 m2 területű, „Kivett óvoda” megnevezésű ingatlan.
Az ingatlant a …………….. javára bejegyzett ………………….. terheli.
………………………………………………………………………………………………….
5. Átadó ezennel feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Fegyvernek belterületi 1808 helyrajzi szám alatt felvett és természetben Fegyvernek, Ady
endre út 53 szám alatt található, 4392 m2 területű, „Kivett óvoda” megnevezésű ingatlan
1/1 arányú tulajdoni hányadára, valamint a ……… belterületi …… helyrajzi szám alatt
felvett és természetben ………. szám alatt található, …… m2 területű, „………..”
megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadára Átvevő haszonélvezeti joga az
ingatlan-nyilvántartásba „haszonélvezeti jog határozatlan időre, ingyenesen történő
alapítása” jogcímen, 2018. szeptember 1.-i hatállyal bejegyzésre kerüljön.
6. Átadó jelen szerződés aláírásával a 4. pontban megjelölt ingatlanokra tartozékaival és a külön
leltárban rögzített berendezési és felszerelési tárgyaival 2018. szeptember 1. napjától
határozatlan időre, térítésmentesen Átvevő javára haszonélvezeti jogot alapít, melyet Átvevő
jelen szerződés aláírásával elfogad.
7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlanokra
vonatkozóan, ingatlanforgalmi értékbecslő által elkészített, az 1990. évi XCIII. törvény 72. §
(1) és (3) bekezdéseire figyelemmel meghatározott, az ingatlan-nyilvántartási kérelem
mellékletként benyújtandó NAV-nyilatkozat kitöltéséhez szükséges haszonélvezeti jog értéket
tartalmazó szakvéleményt, Átadó jelen szerződés megkötését követő 30 napon belül postázza
Átvevő részére.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy Átvevő az átvett vagyonnal jelen szerződés hatálya alatt
elsősorban köznevelési, kiegészítő jelleggel kulturális, sport és egyházi feladatokat lát el az
egyházi köznevelési intézmény fenntartásával.
9. Átadó szavatolja, hogy az Átvevő használatába adott vagyon per-, teher- és igénymentes. Átadó
kijelenti, hogy az átadásra kerülő vagyon jelenleg is köznevelési célt szolgál. Átadó szavatolja,
hogy az átadásra kerülő vagyon a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelel,
rendeltetésszerű használatra alkalmas, emellett nem áll fenn olyan jog vagy kötelezettség,
amely az átvett vagyon használatát korlátozná, vagy kizárná.
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10. Átvevő az ingókat és ingatlanokat jelen szerződésnek megfelelően térítésmentesen jogosult
használni, hasznosítani. Átvevő az átvett vagyon állagát óvja, zavartalan működtetéséhez
szükséges karbantartásokat elvégzi. Az ingatlanok felújítása továbbra is az Átadó, mint a
tulajdonos feladata. Felek vállalják, hogy a felújítási munkák felmérésében és elvégzésében
együttműködnek, előzetesen egyeztetett időpontban helyszíni bejárást tartanak állapotfelmérési céllal. Átadó az előre egyeztetett felújítási munkák fedezetét költségvetése terhére
biztosítja. Az Átvevő írásbeli kérelme alapján Átadó által ésszerű határidőn belül el nem
végzett felújításokat Átvevő külön engedély nélkül elvégeztetheti. Felek az ingatlanok és az
ingók tekintetében, a felújítás illetőleg a karbantartás fogalmi meghatározásánál a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 8. és 9. pontjában leírt fogalmakat veszik alapul.
11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átadó a 4.) pontban megjelölt ingatlanokat és az
intézmény működtetéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat 2018. szeptember 1től Átvevő birtokába adja. Ezen időponttól az átvett vagyon hasznai és terhei Átvevőt illetik és
terhelik. Az ingatlanok birtokba adásának napján a közüzemi mérőórák állását a Felek
együttesen leolvassák, és jegyzőkönyvben rögzítik, a közüzemi szolgáltatóknak bejelentik és
kezdeményezik a közüzemi szerződések módosítását. Átadó vállalja, hogy az Intézménnyel
kapcsolatban felmerülő, Átvevő birtokba bocsátását megelőző időszakra vonatkozó költségeket
és díjigényeket, valamint - az Átadó korábbi használata során keletkezett - tartozásokat Átvevő
birtokba lépését követően is kiegyenlíti. Jelen szerződés alapján Átvevő jogosult a használatba
vett ingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatók előtt annak tulajdonosának hozzájárulása
nélkül eljárni, szerződést kötni vagy módosítani.
12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés határozatlan időre szól. A
szerződés írásbeli rendes felmondással a tanév utolsó napjára vonatkozóan bármelyik fél
megszüntetheti. A rendes felmondást a tárgyévet megelőző év november 1-ig kell írásban
közölni a másik féllel. Szerződő Felek a rendes felmondás jogával – a jelen pontban nevesített
Átvevő általi felmondást kivéve – jelen szerződés megkötésétől számított 25 éven belül nem
élnek. Ha az Intézmény köznevelési célú működtetése valamely külső okból (pld. törvényi
változás, hatósági eljárás vagy finanszírozási okból) a jelenlegihez képest előre nem látott
mértékben elnehezülne, akkor Átvevő augusztus 31-re szóló, legkésőbb tárgyév március
hónapjának utolsó napjáig, a másik félnek írásban bejelentett felmondása alapján Átadó
visszaveszi Átvevőtől az átadott vagyonelemeket. Ebben az esetben a szerződő felek
elszámolnak egymással az értéknövelő beruházások és felújítások vonatkozásában. Ennek
részeként Átadó megtéríti az Átvevő által elvégzett értéknövelő beruházások és felújítások
amortizációval csökkentett értékét, amelyet az adott beruházáshoz kapcsolódó pályázati
támogatás összegével csökkenteni kell. Nem minősül értéknövelő beruházásnak, ill.
felújításnak a vagyontárgyak állagának fenntartásához szükséges karbantartás és javítás. A
szerződés bármely fél részéről történő rendes vagy azonnali hatályú felmondása esetén a jelen
szerződéssel alapított határozatlan idejű haszonélvezeti jog a szerződés megszűnésének napján
megszűnik és Átadó intézkedhet annak földhivatali törléséről.
13. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a köznevelési feladat ellátásához szükséges
ingók és ingatlanok átadásához kapcsolódó kérdéseket szabályozza, ennek megfelelően Átadó
felmondási joga kizárólag az ingók és ingatlanok jelen szerződés 18. pontjába ütköző, nem
megfelelő használata, az azzal összefüggő esetleges szerződésszegés vonatkozásában áll fenn.
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Átadónak jelen szerződés alapján az Intézményben folyó szakmai munkára, illetve egyéb, pl.
az oktató-nevelő tevékenységre hivatkozással felmondási joga nincs.
14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átadó Átvevő részére minden olyan átadásra
kerülő vagyon zavartalan birtoklását és használatát biztosítja, amelyek harmadik természetes
vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában állnak.
Átadó jelen megállapodásról az aláírását követő 30 napon belül értesíti e harmadik
személyeket. Átadó kijelenti, hogy az ingatlanok rejtett hibájáról nincs tudomása. Szerződő
felek rögzítik, hogy Átvevő az átvett ingatlanok egyes részeit, illetve helyiségeit a köznevelési
feladatok sérelme nélkül, határozott időre, harmadik személynek átengedheti. Átadó az
Intézmény vezetőjénél kérelmezheti a település társadalmi és jószolgálati rendezvényeinek
megtartását az átadott épületben az intézmény éves munkatervének zavartatása nélkül.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Átvevő az ingatlanokat sem Átadónak, sem
másnak politikai rendezvény céljára (ide nem értve az országgyűlési-, európai parlamenti- és
helyi önkormányzati képviselő választások, valamint népszavazások esetén szavazókör céljára
történő átadást) át nem adhatja.
15. Szerződő Felek rögzítik, hogy Átadót és Átvevőt az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1)
bekezdése alapján illetékmentesség, Átvevőt – figyelemmel arra, hogy 2017. évben, a
földhivatali eljárást megelőző naptári évben Átvevő nem folytatott vállalkozási tevékenységet,
ezért vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme nem keletkezett, társasági adó
fizetésére nem volt kötelezett – az 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdése alapján
díjmentesség illeti meg, amely körülmény figyelembevételét kérik az illetékes hatóságoktól.
16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Átvevőt terhelik a megállapodás tartama alatt az
ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási kötelezettségek és költségek, így különösen azok,
melyek az ingatlan fenntartásával kapcsolatosak és az ingatlan rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban tartásához szükségesek. A folyamatban lévő energetikai korszerűsítési
pályázat, továbbá a jövőben más pályázattal megvalósuló értéknövelő beruházásokat Átvevő is
jogosult megvalósítani, amelyhez Átadó előzetes hozzájárulása is szükséges.
17. Átvevő köteles a használatba vett ingatlanokra és az ingóságokra vagyonbiztosítást kötni az
átadás-átvételt követő 60 napon belül.
18. Átvevő köteles az ingatlanok használata során a rendes gazdálkodás szabályai szerint eljárni,
így különösen az ingatlanokat rendeltetésüknek megfelelően használni, és annak állagát a jó
gazda gondosságával megóvni. Amennyiben Átadó azt tapasztalja, hogy Átvevő az
ingatlanokat szerződésszegő módon használja akkor, az erre vonatkozó tények tudomására
jutásától számított 15 napos határidőn belül Átvevőt írásban, tértivevényes levélben, a hibák,
kifogások tételes felsorolásával felhívja a szerződésszerű ingatlanhasználatra. Amennyiben
Átvevő 15 napon belül vitatja az Átadó által írtakat, akkor a szerződő Felek kijelölt képviselőik
útján, legfeljebb 30 napon belül helyszíni bejárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Ha Átadó a helyszíni bejárást követően is fenntartja kifogásait, akkor erről Átvevőt 8 napon
belül írásban, tértivevényes levélben tájékoztatja. Amennyiben Átvevő a kifogásban
rögzítetteknek 30 napon belül nem tesz eleget, Átadó jogosult azonnali hatályú felmondás
jogával élni. Felek rögzítik, hogy Átvevő ellentmondása esetén Átadó jogosult az ingatlanok
kiürítése iránt peres eljárást kezdeményezni.
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19. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés teljesítése, valamint pályázatok és
felújítások megvalósítása céljából egymással együttműködnek, felmerülő vitáikat egymással
tárgyalások útján, a nyilvánosságot kerülve igyekeznek rendezni, esetleges jogvitáikra az Egri
Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
20. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére jogosultak, jogszerzésük
jogszabályba nem ütközik, szerződéskötési, átruházási és szerzési képességük korlátozás alá
nem esik, szerződéskötésüknek törvényi akadálya nincs. Átadó Magyarországon
nyilvántartásba vett önkormányzat, Átvevő Magyarországon nyilvántartásba vett belső egyházi
jogi személy. Szerződő Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy az általuk
képviselt szervezet felhatalmazása alapján, jogszerűen járnak el.
21. Szerződő Felek megbízzák és meghatalmazzák Németh Dezső ügyvédet (székhelye: 3300
Eger, Széchenyi u. 12.) arra, hogy jelen szerződést ellenjegyezze és az ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyzéssel kapcsolatos intézkedéseket megtegye, a NAV felé benyújtandó adatlapot
meghatalmazottként aláírja.
22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
irányadóak.
23. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésből 11 eredeti példány készült, amelyből 3
példány az Átadót, 6 példány az Átvevőt, 1-1 példány az ellenjegyző ügyvédeket illeti meg.
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után aláírták.
…………., 2018. május ……..

Eger, 2018. május …….

Átadó
……………. Község Önkormányzata

…………………………………….
…………….
polgármester

Átvevő
Egri Főegyházmegye

…………………………………

Átadó részéről ellenjegyző: ……………........…………………….
Átadó aláírását ellenjegyzem ………. 2018. május ….. napján:
………………………………………..
……… ügyvéd
Ellenjegyzem Egerben, 2018. május ….. napján:
………………………………………..
Dr. Németh Dezső ügyvéd

Átadó aláírása:

Átvevő aláírása:

Az ellenjegyzők aláírása:
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3300 Eger, Széchenyi u. 12.

Átadó aláírása:

Átvevő aláírása:

Az ellenjegyzők aláírása:
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KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
óvodai köznevelési közszolgálati feladatok ellátására
amely létrejött egyrészről:
Fegyvernek Város Önkormányzata
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
képviseli: Tatár László polgármester
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16
törzskönyvi azonosító száma: 736-536
adószáma: 15736534-2-16
bankszámlaszáma: 11745066-15409993

továbbiakban: Önkormányzat
másrészről:
Egri Főegyházmegye
a Magyar Katolikus Egri Főegyházmegye belső Egri Főegyházmegyei jogi személye,
nyilvántartási száma: 00001/2012-003
székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1.
képviseli: Dr. Ternyák Csaba egri érsek
távolléte esetén Ficzek László általános helynök
adószáma: 19924601-1-10
statisztikai számjele: 19924601-9491-555-10
bankszámlaszáma: 11739009-22871204
továbbiakban: Egri Főegyházmegye
együtt, mint szerződő felek között a mai napon az alábbiak szerint:
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a közigazgatási területén lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára színvonalas óvodai ellátást
köteles biztosítani, amely cél érdekében a szerződő Felek jelen szerződés szerint
együttműködnek, amelynek keretében az Önkormányzat 2018. szeptember 1-jétől
határozatlan időre, az Egri Főegyházmegyének ingyenesen átadja a Fegyverneki
Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek belterületi 1808 helyrajzi szám alatt felvett
és természetben Fegyvernek, Ady endre út 53 szám alatt található Szapárfalui tagóvoda
egységének Óvoda (székhelye: ……………..) fenntartói és működtetői jogát,
amelyet az Egri Főegyházmegye átvesz.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a ……………….
Óvodát, mint költségvetési szervet 2018. augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül
megszünteti. Az Egri Főegyházmegye az Önkormányzat által megszüntetendő
átadott Szapárfalui tagóvoda egység óvoda köznevelési feladatait a fenntartásában
működő Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda (székhelye: 5231
Fegyvernek, Dózsa György út 2., képviseli: Hornyákné Szabó Bernadett igazgató)
alaptevékenységének kibővítésével fogja ellátni, amellyel részt vesz a köznevelési
közszolgálati feladatok megvalósításában. Az Egri Főegyházmegye a köznevelési
intézmény fenntartását, működtetését és fejlesztését az e célra biztosított állami
támogatásokból és pályázati forrásokból fogja finanszírozni.
3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alább idézett hatályos rendelkezései alapján
1

kötik meg.
Nkt. „31. § (1) * Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérő szabályok szerint működhetnek és
szervezhetik tevékenységüket.
(2) * Ha a nevelési-oktatási intézményt a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
személy tartja fenn:
a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működhet, és ennek megfelelően a gyermekek vagy a tanulók felvételének
előfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,
b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések
közül a kötelező felvételre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével,
c) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói
jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony fenntartása - írásbeli megállapodásban - fizetési kötelezettséghez köthető, az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan - írásbeli megállapodásban
- az 53. § (1)-(10) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni,
d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. § (7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat,
e) * a nevelési-oktatási intézmény - a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján részt vehet az e törvényben meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok
megvalósításában,
f) * nem kell alkalmazni a 73. § (4) bekezdését.
(3) Ha a pedagógiai szakszolgálati intézményt vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményt nem állami szerv, nem települési önkormányzat tartja fenn, az oktatásért felelős miniszter köthet a fenntartóval köznevelési szerződést.
(4) * A köznevelési szerződés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók
számára térítésmentessé válik, továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni
kell azokat a szabályokat, amelyek az állami, települési önkormányzati nevelésioktatási intézményekre vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) bekezdés c) pontjában foglaltakat.
(5)-(7) *
32. § (1) * Ha a nevelési-oktatási intézményt egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tartja fenn:
a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti
szempontokat érvényesíthet, alkalmazási feltételként írhat elő,
b) az intézményvezető-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot
gyakorol,
c) * a fenntartó az iskola számára előírhatja valamely - az oktatásért felelős miniszter
által kiadott - kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,
d) * pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő ismereteket, helyi tantervébe a vallási közösség tanításának megfelelő tartalmú
hitoktatást építhet be,
e) korlátozhatja, kizárhatja a 63. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jog gyakorlását,
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f) * SZMSZ-ében és házirendjében a vallási közösség tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet
írhat elő,
g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a
gyermek, tanuló és a pedagógus ellen fegyelmi eljárás indítható,
h) * és az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagóguslétszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben vagy a vallási tevékenységet végző szervezet által fenntartott felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári
vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel vagy pedagógus szakképzettséggel és az egyházi jogi személy által kibocsátott hitoktatói képesítéssel, továbbá a bevett egyház belső szabálya alapján illetékes egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet általi megbízással kell rendelkeznie,
i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási
intézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé,
j) * az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, amennyiben az iskola pedagógiai
programja a hittan tantárgy vonatkozásában tartalmazza a Nat-ban az etikára meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.
(2) * Ha a vallási közösség a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedő
megállapodást kötött, a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóság, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való
közreműködést, valamint kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó
feladatok ellátására. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére
nemzetközi szerződés alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat megtételére a belső
egyházi jogi személy is jogosult.
(3) A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a nevelési és oktatási feladatokat,
b) a felvehető gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai
nevelés-oktatással összefüggő feladatokban való részvételt,
d) azt az időszakot, amelyre a feladatellátásban való részvételt vállalta.
33. § (1) * Ha az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény
fenntartója a települési önkormányzattal, az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján működési támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában működő óvoda, általános iskola részt vesz a kötelező felvételt
biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell
tekinteni azt a települést, fővárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános
iskola székhelye, telephelye található. Az egyházi köznevelési intézmény vagy a magán
köznevelési intézmény fenntartója óvoda esetében a települési önkormányzattal, egyéb
alapfeladat esetében a köznevelési feladatokat ellátó hatósággal közösen a hivatal és a
területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével meghatározza azt a
gyermek-, valamint tanulói létszámot, amelynek felvételét az óvoda, az általános iskola
nem tagadhatja meg. Ez a létszám nem lehet kevesebb, mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában - az adott feladatellátási helyre - meghatározott felvehető maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.
(2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben
részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú
nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség nem érinti a kötelező felvételt biztosító
óvoda, iskola felvételi kötelezettségeit.
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(4) * Ha a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésoktatásban vesz részt, a (1) bekezdésben meghatározottak nem érintik a nemzetiségi nevelést
és oktatást, a nemzetiséghez tartozó gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos előnyben részesítési kötelezettséget. Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény
tekintetében a (1) bekezdésben megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthető, ha az
nem ütközik a 31. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsággal.
(5) * A köznevelési feladatokat ellátó hatóság kezdeményezi a működési támogatás folyósításának felfüggesztését az oktatásért felelős miniszternél, ha a nevelési-oktatási intézmény a
(1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tett eleget. E rendelkezést nem lehet
alkalmazni, ha a nevelési-oktatási intézmény a kötelezettségének megfelelő számú jelentkező hiányában nem tudott eleget tenni.
(6) A felsőoktatási intézmények által fenntartott óvodák, általános iskolák - a (1) bekezdésben meghatározottak szerint - részt vesznek a kötelező felvételi feladatok ellátásában.
34/A. § * Ha az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény 28. § (2)-(2b) bekezdése alapján olyan nevelési-oktatási intézmény,
osztály vagy óvodai csoport jön létre, amely egyidejűleg nyújt vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és nemzetiségi nevelés-oktatást, annak egyidejűleg meg kell
felelnie a kifejezetten a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi nevelés-oktatásra e törvényben és a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt
feltételeknek.”

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy e köznevelési szerződés érvényességi ideje a
megkötésétől számított 5 év. A szerződés módosítását minden év március 1. napjáig
bármelyik fél kezdeményezheti. Az elfogadott módosítás hatályba lépésének
időpontja a következő nevelési év kezdete. Az Egri Főegyházmegye az Nkt. 32-33.
§-ai alapján egyoldalú nyilatkozat megtételére jogosult. Az Egri Főegyházmegye
2018. szeptember 1-ét követően az Önkormányzat részére egyoldalú nyilatkozatot
küldhet, amelyben vállalja az önkormányzati feladatellátásban való közreműködést,
és kötelezettséget vállal a gyermekek felzárkóztatására vonatkozó feladatok
ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat elküldését követően a szerződő felek
bármelyike, a másik féllel írásban közölt rendes felmondással 1 hónap felmondási
idővel felmondhatja jelen köznevelési szerződést. A köznevelési szerződés
megszűnését követően az önkormányzati feladatellátásban való közreműködés és a
gyermekek felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátásának alapja az egyoldalú
nyilatkozat.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló 2011. évi CCVI. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján az Egri Főegyházmegye világnézetileg elkötelezett
köznevelési intézmény fenntartására jogosult. Az Egri Főegyházmegye egyházi
köznevelési intézmény fenntartásával a hatályos jogszabályoknak és a hatósági
előírásoknak megfelelően biztosítja az óvodai ellátást. Ennek keretében az Egri
Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény az átvett fenntartói jogú intézmény
körzetével egyező körzetben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
gyermekeket, ha az intézménybe jelentkeznek és a szülők az intézmény nevelési elveit
elfogadják, akkor jelen szerződés időtartama alatt felveszi. Szerződő Felek
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján az óvodai nevelés ingyenes
marad.
6.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az óvoda jelenleg hatályos alapító okiratában az óvoda
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maximálisan felvehető gyermeklétszáma kettő óvodai csoportban 45 fő. Szerződő
Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során jegyzőkönyvet készítenek az
átvett gyermekek névsoráról, a dokumentumok és nyilvántartások átadásáról, és az
óvoda működéséhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai iratok átadásáról.

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás nem mentesíti az Önkormányzatot a
feladatellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek szülei nem
akarják világnézetileg elkötelezett óvodába járatni gyermeküket. E szülőkre és
gyermekekre aránytalan teher nem hárulhat, ezért az Önkormányzat azon szülők
részére, akik nem kívánják gyermeküket egyházi óvodába járatni, egy másik
önkormányzati fenntartású óvodát ajánl.
8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat jelen megállapodás
megkötését követő 8 napon belül elektronikusan és papír formában is átadja az Orczy
Anna Katolikus Általános Iskola és Óvodának és az Egri Főegyházmegyének és az
óvoda nevelési programját, szabályzatait és a működéséhez szükséges okiratok
másolatát.
9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola
és Óvoda az önkormányzati óvoda nevelési programját átveszi és azt egyházi
szempontokkal kiegészíti. Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda
szabályzataiba és nevelési programjába beépíti a világnézeti elkötelezettségnek
megfelelő ismereteket, jogokat és kötelezettségeket.
10. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Egri Főegyházmegye az óvoda
működéséhez szükséges alkalmazottakat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
XXXIII. tv. (Kjt.) 25/A §-ának megfelelően továbbfoglalkoztatja. Azokkal az
alkalmazottakkal, akik az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda által
felajánlott munkaszerződés szerint vállalják a továbbfoglalkoztatást, határozatlan
időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén határozatlan idejű munkaszerződést köt.
A határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezőkkel a határozott
időtartam lejártáig szóló határozott időtartamú munkaszerződést köt. A
foglalkoztatottak
átvételt
követő
kötelező
munkaidejére,
pihenőidejére,
pótszabadságára a vonatkozó jogszabályok és a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény irányadó. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Óvoda azon
munkavállalóinak munkaviszonya, akik az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és
Óvoda által felajánlott munkaszerződést, annak átvételét követő 15 napon belül
írásban nem fogadják el, 2018. augusztus 31. napján, a munkáltató jogutód nélkül
megszűnése (???????????????????????????????????????????) címén megszűnik,
munkaviszonyuk időtartamára figyelemmel megállapítandó végkielégítésre
jogosultság mellett.
11. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szapárfalui tagóvoda egység Óvoda
által jelenleg ellátott köznevelési feladatok ellátásához szükségesen, az Orczy Anna
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint munkáltató által 2018. szeptember 1-jétől
átveendő, heti 40 órában alkalmazott, ténylegesen munkát végző munkavállalók az
alábbi:
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1. ………………………… (név) óvodavezető
2. ………………………….. (név) óvodapedagógus
3. ………………………….. (név) óvodapedagógus
4. ………………………….. (név) óvodapedagógus
5. ………………………….. (név) óvodapedagógus
6. …………………………….(név) dajka
7. …………………………….(név) dajka
8. …………………………….(név) dajka
9. …………………………….(név) dajka
10. …………………………….(név) …………
11. …………………………….(név) …………..
12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha az egyházi fenntartású óvoda
működtetése valamely külső okból (pl.: törvényi változás, hatósági eljárás,
finanszírozási ok) jelentős mértékben elnehezülne, akkor az Egri Főegyházmegye tanév
végére szóló, legalább 120 nappal korábban, írásban bejelentetett rendkívüli
felmondása alapján az Önkormányzat köteles a fenntartói jogot visszavenni és a
munkavállalókat továbbfoglalkoztatni.
13. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötésére az
Önkormányzat ….. /2018. (……..) számú határozatával biztosított felhatalmazás
alapján kerül sor.
14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése, valamint
pályázatok és felújítások megvalósítása céljából együttműködnek, felmerülő vitáikat
tárgyalások útján igyekeznek rendezni, esetleges jogvitáikra az Egri Járásbíróság vagy
az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
15. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.
Szerződő Felek jelen szerződést, amelyből 8 eredeti példány készült, elolvasás és értelmezés
után aláírták.
……………., 2018. május …...

……… Község Önkormányzata
…………………………………..
……………………… polgármester

Eger, 2018. …………… hó …… nap

Egri Főegyházmegye
…………………………………..
……………………………….

Önkormányzat részéről ellenjegyző:
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……………………………………..
jegyző
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Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
Pénzügyi Bizottság

2018. május 24.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére
jelzálogjog bejegyzéséről a Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú ingatlanra
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az bizonyára ismert a Képviselő-testület tagjai előtt a Mr. Klíma 0 Energy Kft. jelenleg
bérli a Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú ingatlant, melyre papírfeldolgozó üzemet kíván
építeni. A projekt megvalósításához támogatást igényelt a GINOP forrásból. Az igényelt
forrás tartalmaz vissza nem térítendő támogatást és 117.998.779 Ft összegű kedvezményes
kamatozású hitelt, melyet a Budapest Bank finanszíroz. A hitelszerződés megkötése
érdekében a bank kérése alapján jelzálogjog bejegyzésére van szükség a beruházással érinett
területre.
A jelzálogjog bejegyzést a Képviselőtestületnek kell jóváhagynia.
A Mr. Klíma Kft. a jelzálogjog bejegyzésre irányuló kérelmében azt nyilatkozta, hogy amint a
jelzálogjog bejegyzésre kerül és a kölcsönszerződés aláírásra kerül, megvásárolják a területet.
Kérem a Képviselőtestülete az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
………/2018.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

Jelzálogjog bejegyzéséről a Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú ingatlanra
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mr.
Klíma Energy Kft. (2131 Göd, Pesti út 52.) 117.998.779 Ft összegű jelzálogjogot
jegyeztessen be Fegyvernek Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Fegyvernek
belterület 1539/46 hrsz-ú forgalomképes ingatlanára a Mr. Klíma Kft. GINOP-1.2.3-83-4-16-2017-01321 kódjelű pályázatával kapcsolatban.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert az 1. pontban megfogalmazott jelzálogjog bejegyzéssel kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport
5.) Mr. Klíma Energy Kft.
Fegyvernek, 2018. május 24.
Tatár László
polgármester
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Pénzügyi Bizottság
2018. május 24.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-ei ülésére a Tiszatavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépésről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismert az NHKV döntése alapján településünk átkerült az NHSZ Tisza
Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez.
Vendel Zsolt az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyvezetője személyes keresett meg és javaslatot
tett arra, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata lépjen be a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásba. Az ügyvezető úr felvetése megfontolandó. Jelenleg még
tagjai vagyunk a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak, de településünkön
közszolgáltatást az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el. Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. által
ellátott települések a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai.
A kérdés azonnali döntést nem igényel, célszerűnek tartom az ezzel kapcsolatos lehetőségek
és kötelezettségek mérlegelését. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezt a
lehetőséget alaposan járjuk körül, ne zárkózzunk el a belépés elől, de döntést azon
információk tükrében hozzuk meg, hogy az milyen előnyt jelenthet településünk részére.
………./2018.(V.31.) sz.

határozati javaslat:

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba való belépésről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási
szándékát a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László
polgármestert, hogy a belépéssel kapcsolatos előkészítő tárgyalásokat folytassa le
és a végső döntés meghozatala előtt számoljon be a képviselő-testületnek.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyvezetője
Fegyvernek, 2018. május 24.
Tatár László
Polgármester

10.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2018. május 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Tatár László polgármester
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Pénzügyi Bizottság
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Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2018. május 28-án – hétfőn – 15 órai

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

Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
2. A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
3. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
fegyverneki telephelyének felnőtt szociális szolgáltatásairól, az
intézmény szakmai munkájáról
4. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás 2017. évi tevékenységéről
5. Balogh Mihályné a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője,
pályázat
nélkül
történő
intézményvezetői
megbízásának meghosszabbításáról
6. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézmény
fenntartói jogának átadásáról

Zárt ülésen:

-

Települési támogatási kérelmek elbírálása

Fegyvernek, 2018. május 24.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2018. május 30-án – szerdán – 14,00 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
módosításáról
2. Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás 2017. évi tevékenységéről
3. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui tagintézmény
fenntartói jogának átadásáról
4. Jelzálogjog bejegyzéséről a Fegyvernek belterület 1539/46 hrsz-ú
ingatlanra
5. Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázatok
elbírálásáról

Bizottság hatáskörében:
1. A Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázatok
elbírálásáról

Fegyvernek, 2018. május 24.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

