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3. Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
módosításáról 

4. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadásáról 
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elbírálásáról 
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Molnár Barna sk. 
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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 2019. május 30-ai ülésére 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. 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 2019. februári ülésén a 4/2019.(II.15.) 
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 2.240.581 eFt 
főösszeggel.   Ez idáig a költségvetés főösszegét nem módosította a Képviselő-testület. 
 
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 177.676 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 2018. 
évi zárszámadásáról szóló rendelete alapján a 2018. 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.  
Ezeken kívül előirányzatok közötti átcsoportosítások, kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 
pótelőirányzat rendezését is tartalmazza a javaslat. 
 
A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.418.257 eFt-ra 
módosul.  

 
 
I.FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 
    B e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:  1.202.000 Ft 

Működési bevétel 5.000 Ft 
Kerekítési különbözetből származó várható egyé bevétel 5.000 Ft 
Előző évi pénzmaradvány  139.000 Ft 
?/2019(..) sz. önkormányzati rend. alapján 2018. évi maradványa  139.000 Ft 
Intézményfinanszírozás: 1.058.000 Ft 
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Óvoda  
Intézmény finanszírozás:   
- 275/2018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra  178.000 Ft 
- eredeti előirányzatként nem tervezett bérkompenzáció  
  átcsoportosítása önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra -24.000 Ft 
- működési várható bevétel miatti önkormányzati kiegészítés csökkenés -5.000 Ft 
- határozott időre felvett pedagógiai asszisztens tovább foglalkoztatása (GYES-ről  
   visszatérő dolgozó szabadságának kiadása idejére) miatti bér és járulék fedezetére  898.000 Ft 
Bölcsőde 
-2752018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra  17.000 Ft 
- bölcsődei dajka összevont ágazati pótléka  271.000 Ft 
- eredeti előirányzatként nem tervezett bérkompenzáció átcsoportosítása  
  önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra -6.000 Ft 
- eredeti előirányzatként nem tervezett összevont ágazati pótlék átcsoportosítása  
   önkormányzati kiegészítésről állami támogatásra -271.000 Ft 
 
 
 K i a d á s i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:  1.202.000 Ft 
Személyi juttatások:  889.000 Ft 
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom növelni:     
Óvoda 
- 275/2018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra  129.000 Ft 
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására) -557.000 Ft 
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből) 557.000 Ft 
- határozott időre felvett pedagógiai asszisztens tovább foglalkoztatása (GYES-ről  
   visszatérő dolgozó szabadsága idejére) miatti bér 751.000 Ft 
Bölcsőde 
- 275/2018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra  9.000 Ft 
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (tv.szerinti bérből foglalk.egyéb juttatására) -43.000 Ft 
- technikai tétel: béren belüli átcsop. (foglalk.egyéb juttatására tv.szerinti bérből) 43.000 Ft 
Járulékok:  174.000 Ft 
A járulékokat javaslom növelni a bér növekedéssel összefüggésben 
Óvoda 
- 275/2018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka  25.000 Ft 
- határozott időre felvett pedagógiai asszisztens tovább foglalkoztatása (GYES-ről  
   visszatérő dolgozó szabadságának kiadása idejére) miatti bér járuléka 147.000 Ft 
 
Bölcsőde 
- 275/2018.(XII.21.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka  2.000 Ft 
Dologi kiadások:  88.000 Ft 
Óvoda 
- pénzmaradvány igénybevétele: 2018. évi kisjavítás díja és ÁFA előirányzatra 22.000 Ft 
- technikai tétel: dologi kiadáson belüli átcsop. téves megjelölés miatt vás. élelm.ről  -96.000 Ft 
- technikai tétel: dologi kiadáson belüli átcsop. egyéb dologira  96.000 Ft 
- beruházás előirányzatról átcsoportosítás egyéb dologi előirányzatra 66.000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások 117.000 Ft 
Óvoda 
- ?/2019.(..) sz. önkorm. rend. alapján 2018. évi maradvány visszafizetése 117.000 Ft 
Beruházás:                                                                                                                          -
66.000 Ft 
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- beruházás előirányzatról átcsoportosítás egyéb dologi kiadásra      -66.000 Ft 
Létszám változás: 
- határozott időre felvett pedagógiai asszisztens tovább foglalkoztatása GYES-ről  
 visszatérő dolgozó szabadságának kiadása idejére (3,5hónap) +0,29fő létszámnövekedéssel 
jár. 
- jelenleg óvodapedagógus végzettségű dolgozóval be nem töltött üres álláshelyre csecsemő 
és kisgyermekgondozói tanfolyammal rendelkező pedagógiai asszisztenst alkalmazunk a 
pedagógus bérkeret terhére határozott időre, ami 0,71fő létszám emelkedést okoz. Így a 
pedagógiai munkát segítők álláshelye 1fővel nő, az intézményi álláshely 36,98fő-re változik. 
Természetesen az óvodapedagógus álláshelyet folyamatosan hirdetjük.                
  
 

II. FEGYVERNEKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 
A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:                                2.153 
eFt 
 
 
A támogatás értékű bevétel előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint:       75 eFt 
 
-EFOP-1.1.1-115-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása”            75 eFt 
   című pályázat 2018 évi bevételi elmaradás  
  
Az egyéb működési bevételek előirányzatát javaslom növelni                                                  
1 eFt 
    -Egyéb intézményi működési bevételek                                                                           1 eFt 
 
A intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbi szerint:                       -
75 eFt 
 
-Önkormányzati kiegészítés                                       -75 eFt  
 

A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom növelni : 2.152 eFt 
 
-Előző évi maradvány igénybevétele (0981311)                                                          2.152 eFt 
 
 
  
A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint:                                   2.153 eFt 
  
Technikai átcsoportosítás: 
Törvény szerinti illetményekről                                                                                       -100 eFt 
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                    100 eFt 
 
 
A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:            1.829 eFt 
 
-Egyéb szolgáltatások                                                                                                              
440 eFt 
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-Egyéb dologi kiadások      
1.000 eFt 
-Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó     389 eFt 
 
 
A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:      324 eFt 
 
 

III. ÖNKORMÁNYZAT 
 

2019.  ÖNKORMÁNYZAT I.MÓD. MÁJUS 

COFOG Megnevezés  ROVAT Előirányzat 
módosítás (Ft) 

011130 KIADÁS K 3 902 000 
011130 Személyi juttatások összesen K1 178 000 

011130 Külső megbízási díj K122 143 000 
011130 Cafeteria kiegészítés 1 fő  K121 35 000 
011130 Járulékok összesen K2 32 000 

011130 Kapcsolódó Járulékok K2 32 000 
011130 Dologi kiadások összesen K3 3 692 000 

011130 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
ASP -migráció 

K336 
2 894 000 

011130 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 
ASP -migráció Áfa  

K351 
781 000 

011130 
üzemeltetési anyag 

K312 
13 000 

011130 
üzemeltetési anyag Áfa 

K351 
4 000 

011130 BEVÉTEL B 0 
013350 KIADÁS K 2 001 000 
013350 Dologi kiadások összesen K3 2 001 000 
013350 EFOP-os ingatlanok közüzemi díjai K331 300 000 
013350 Ingatlan értékesítés Áfa befizetés  K352 1 620 000 

013350 
EFOP-os ingatlanok közüzemi díjánák ÁFA-ja K351 81 000 

013350 BEVÉTEL B 7 620 000 
013350 Felhalmozási bevételek B5 6 000 000 
013350 Ingatlan értékesítés  B52 6 000 000 
013350 Működési bevételek  B4 1 620 000 
013350 Ingatlan értékesítés Áfa  B406 1 620 000 
018010 KIADÁS   25 445 000 
018010 Finanszírozási kiadások összesen K9 18 744 000 
018010 Állami megelőlegezés visszafizetése K914 18 744 000 
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018010 Egyéb működési célú kiadások(elvonások és 
befizetések) 

K5 
6 701 000 

018010 2018. évi normatíva visszafizetési 
kötelezettség 

K5021 
3 901 000 

018010 
Előző évi elszámolásokból származó kiadások 

K5021 
2 800 000 

018010 BEVÉTEL B 30 479 000 

018010 Működési támogatások ÁH-on belülről 
(állami támogatások) B1 

30 479 000 

018010 Kiegészítő támogatások-köztisztviselők 
bérrendezése pályázati összeg B115 17 176 000 

018010 kulturális illetménypótlék B115 1 324 000 
018010 szociális ágazati és kiegeszítő pótlék B115 8 415 000 
018010 Bérkompenzációtámogatása B115 3 564 000 
018030 KIADÁS   16 721 000 
018030 Egyéb működési kiadások(tá.ért. Kiadások) K5 794 000 
018030 Csorba mikró térségi SZAKP finanszírozása K506 794 000 

018 Finanszírozási kiadások összesen K9 15 927 000 
018030 Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde finanszírozása K915 1 058 000 
018030 Művelődési Ház finanszírozása K915 -75 000 
018030 Polgármesteri Hivatal K915 5 221 000 
018030 Konyha finanszírozása K915 869 000 
018030 Városüzem finanszírozása K915 5 051 000 
018030 Orvosi rendelő finanszírozása K915 3 803 000 
018030 BEVÉTEL B 897 414 000 

018030 Működési támogatások ÁH-on belülről          
( tám.ért.bev.) B1 

5 256 000 

018030 Csorba-Mikro térségi SZAKP szabad 
maradványa B16 1 238 000 

018030 Csorba Intézményfenntartó szabad 
maradványa B16 16 000 

018030 Zárszámadási rendelet alapján maradvány 
elvonás B16 4 002 000 

018030 Finanszírozási bevételek B8 892 158 000 

018030 Zárszámadási rendelet alapján Összes 
maradvány B8131 892 158 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP-
Közlekedésfejlesztés ) B8131 152 189 000 
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018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP-
Belvíz) B8131 39 236 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP-
Energetika) B8131 

159 524 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP-
Zöldváros) B8131 

70 337 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(EFOP-Esély otthon) B8131 

58 339 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP-
Óvoda fejlesztés) B8131 

253 781 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (2019. 
évi állami megelőlegezés B8131 

18 744 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(normatíva visszafizetési kötelezettség) B8131 

3 901 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (Marx 
út fejlesztési hitel fizetési kötelezettség) B8131 

600 000 

018030 
2018. évi maradvány igénybe vétele     
(kötelezettségvállalások dologi kiadásokra) 

B8131 

8 678 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(kötelezettségvállalások fejlesztési  
kiadásokra) 

B8131 

1 345 000 

018030 
2018. évi maradvány igénybe vétele     ( 
fejlesztési szla maradványa TRV) 

B8131 

25 000 000 

018030 
2018. évi maradvány igénybe vétele     
(közfoglalkoztatási számla maradványa) 

B8131 

45 997 000 
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018030 
2018. évi maradvány igénybe vétele     
(lakásépítési szla  számla maradványa) 

B8131 

1 995 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(dolgozói lakás  szla  számla maradványa) B8131 

426 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(beruházási előlegek) B8131 

40 887 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (TOP 
számlák kamata) B8131 

692 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (Téli 
rezsicsökkentés támogatása) B8131 

4 896 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     (ASP 
támogatási maradvány) B8131 

3 850 000 

018030 2018. évi maradvány igénybe vétele     
(Csillag út önerő ) B8131 

1 741 000 
031030 KIADÁS   623 000 
031030 Személyi juttatások K1 202 000 
031030 Bérkompenzáció 2019. 11 hóra  K1113 102 000 
031030 Törvény szerinti illetmények  K1101 -100 000 
031030 Törvény szerinti illetmények  K1101 100 000 
031030 Egyéb költségtérítések K1110 100 000 
031030 Munkaadói járulékok K2 20 000 

031030 Bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 
2019. 11 hóra  K2 20 000 

031030 Dologi kiadások összesen K3 0 
031030 Egyéb szolgáltatások K337 -100 000 
031030 Egyéb dologi kiadások K355 100 000 
031030 Beruházások K6 401 000 
031030 Beruházás fegyverszekrény beszerzése K64 32 000 

031030 
Beruházás fegyverszekrény beszerzése   Áfa K67 8 000 

031030 6 db ketrec beszerzése(kóbor eb 
befogásához) Beruházás K64 284 000 
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031030 6 db ketrec beszerzése(kóbor eb 
befogásához)Áfa beruházás Áfa  K67 77 000 

041232 KIADÁS   1 240 000 
041232 Személyi juttatások K1 117 000 
041232 Megbízási díj (térkő gyártó szoftver) K122 117 000 
041232 Munkaadói járulékok K2 23 000 
041232 Munkaadói járulékok K2 23 000 
041232 Dologi kiadások összesen K3 635 000 
041232 Raklap beszerzése K312 500 000 
041232 Raklap beszerzése Áfa K351 135 000 
041232 Beruházás K6 465 000 
041232 Kompresszor beszerzése K64 366 000 
041232 Kompresszotr Áfa K67 99 000 
041232 BEVÉTEL B -3 667 000 
041232 Működési c. támogatások ÁH-on belülről B1 -3 667 000 
041232 maradvány rendező tétel B16 -3 667 000 
041233 KIADÁS K 18 178 000 
041233 Személyi juttatások összesen K1 16 563 000 
041233 20 fő 2019.03.01-2020.02.29. K1101 14 676 000 
041233 18 fő 2019.02.01-2019.03.10. képzéses K1101 1 887 000 
041233 Munkaadói járulékok K2 1 615 000 
041233 20 fő 2019.03.01-2020.02.29. K2 1 431 000 
041233 18 fő 2019.02.01-2019.03.10. képzéses K2 184 000 
041233 BEVÉTEL B 13 835 000 
041233 Működési c. támogatások ÁH-on belülről B1 13 835 000 
041233 20 fő 2019.03.01-2020.02.29. B16 17 717 000 
041233 18 fő 2019.02.01-2019.03.10. képzéses B16 2 071 000 

041233 maradvány rendező tétel B16 -5 953 000 
041237 KIADÁS   9 782 000 

041237 Személyi juttatások K1 7 000 000 

041237 
Törvény szerinti illetmények (technikai tétel) K1101 -7 000 000 

041237 Törvény szerinti illetmények  K1101 7 000 000 
041237 Egyéb külső személyi juttatás K123 5 000 000 
041237 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása K1113 2 000 000 
041237 Dologi kiadások összesen K3 786 000 

041237 Lombardini motor szállítási és csomagolási 
ktg K337 20 000 

041237 szakmai seg. Szolg K336 450 000 
041237 szakmai seg. Szolg.  Áfa K351 122 000 
041237 üzemeltetési anyag(közút) K312 12 000 
041237 üzemeltetési anyag Áfa K351 3 000 
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041237 üzemeltetési anyag(állat) K312 6 000 
041237 üzemeltetési anyag Áfa K351 1 000 
041237 üzemeltetési anyag() K312 6 000 
041237 üzemeltetési anyag Áfa K351 1 000 
041237 szolgáltatás (ill.hull) K337 125 000 
041237 szolgáltatás Áfa K351 34 000 

041237 Lombardini motor szállítási és csomagolási 
ktg ÁFA K351 6 000 

041237 Beruházás K6 427 000 
041237 Ingatlan vásárlás 0242/29 hrsz K62 315 000 
041237 Ingatlan vásárlás 0242/29 hrsz Áfa  K67 85 000 
041237 Beruházás  Szórfej locsoláshoz K64 17 000 
041237 Beruházás  Szórfej locsoláshoz Áfa  K67 4 000 
041237 Beruházás Telefonkészülék beszerzése K64 5 000 
041237 Beruházás Telefonkészülék beszerzése  Áfa  K67 1 000 
041237 Felújítás  K7 1 569 000 
041237 Lombardini motor beszerzése K73 1 235 000 
041237 Lombardini motor Áfa  K74 334 000 
041237 BEVÉTEL B -32 119 000 
041237 Működési c. támogatások ÁH-on belülről B1 -32 119 000 

041237 maradvány rendező tétel B16 -32 119 000 
042130 KIADÁS   5 878 000 
042130 Személyi juttatások összesen K1 161 000 
042130 Bérkompenzáció 2019. 11 hóra  K1113 161 000 
042130 Munkáltató járulékok összesen K2 31 000 

042130 Bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 
2019. 11 hóra  K2 31 000 

042130 Dologi kiadások összesen K3 5 686 000 
042130 vegyszer K311 1 165 000 
042130 üzemeltetési anyag K312 4 021 000 
042130 vegyszer Áfa K351 314 000 
042130 üemeltetési anyag Áfa K351 186 000 
042130 BEVÉTEL   0 
045120 KIADÁS   2 777 000 
045120 Beruházás összesen K6 2 777 000 

045120 Csillag út építés  

K62 

816 000 

045120 Csillag út építés  áfa  

K67 

220 000 
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045120 Csillag út építés  

K62 

1 371 000 

045120 Csillag út építés  áfa  

K67 

370 000 
045120 BEVÉTEL   -152 189 000 
045120 Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről B2 -152 189 000 

045120 Maradvány rendező tétel(TOP -
Közlekedésfejl) B25 -152 189 000 

045160 KIADÁS   950 000 
045160 Dologi kiadások összesen K3 950 000 
045160 célbeton üzemeltetési anyag K312 748 000 
045160  célbeton üzemeltetési anyag Áfa K351 202 000 
045160 BEVÉTEL   0 
047410 KIADÁS   24 256 000 
047410 Dologi kiadások összesen K3 11 015 000 
047410 Fizetendő Áfa  K352 11 015 000 
047410 Beruházások összesen K62 13 241 000 
047410 előirányzat nő adott előleg  összegével K62 19 099 000 
047410 előirányzat nő adott előleg  összegével K67 5 157 000 
047410 Ingatlan beszerzés létesítés  K62 -11 015 000 
047410 BEVÉTEL   -39 236 000 
047410 Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről B2 -39 236 000 

047410 Maradvány rendező tétel(TOP -Belvíz) B25 -39 236 000 

052020 KIADÁS K 1 715 000 
052020 Dologi kiadások összesen K3 1 715 000 

052020 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 2019. évi 
dija(egyéb szolgáltatás K337 1 350 000 

052020 Folyékony hulladék ártalmatlanítás 2019. évi 
dija után fizetendő Áfa  K351 365 000 

052020 BEVÉTEL B 1 715 000 
052020 Működési bevételek B4 1 715 000 

052020 Folyékony hull. Továbbszámlázása a 
Városüzemnek B402 1 350 000 

052020  Kiszámlázott Áfa B406 365 000 
062020 KIADÁS   208 000 
062020 Személyi juttatások összesen K1 200 000 
062020 1 fő cafeteria K1107 200 000 
062020 Dologi kiadások összesen K3 8 000 
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062020 egyéb dologi  K355 6 000 
062020 egyéb dologi Áfa K351 2 000 
062020 Beruházások összesen K6 0 
062020 Top-Zöldváros(pm, előleg) K62 12 280 000 
062020 Top-Zöldváros K67 3 315 000 
062020 Top-Zöldváros(pm, előleg) K62 -12 280 000 
062020 Top-Zöldváros K67 -3 315 000 
062020 BEVÉTEL   -288 200 000 
062020 Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről B2 -288 200 000 
062020 Maradvány rendező tétel(TOP -Energetika) B25 -159 524 000 
062020 Maradvány rendező tétel(TOP -Zöldváros) B25 -70 337 000 

062020 Maradvány rendező tétel(EFOP -
Esélyotthon) B25 -58 339 000 

066020 KIADÁS K 40 494 000 
066020 Személyi juttatások K1 20 778 000 
066020 Cafeteri a kiegészítés ( 3 fő*35000,-Ft) K1107 105 000 
066020 Bérkompenzáció 2019. 11 hóra  K1113 255 000 
066020 Jutalomközfogl. Bérkieg. -forrása Tartalék K122 6 276 000 
066020 Ollé Réka 2019.03.15-2020.06.14 (10+5) K1101 1 560 000 
066020 Varga Sándorné 2019.03.01-2020.03.14 K1101 1 192 000 
066020 Szegi László 2019.03.15-2020.03.14 (8+4) K1101 1 192 000 
066020 Vámos Anita 2019.03.15(8+4) K1101 1 560 000 
066020 Nagy Gáborné 2019.03.15(8+4) K1101 1 192 000 
066020 Földes Albert 2019.03.15(8+4) K1101 1 560 000 
066020 Mikle Bianka 2019.05.01-07.29 149/hó K1101 447 000 
066020 1 fő bérkieg 30074*8hó K1101 241 000 
066020 3 fő megbízási díj K122 4 680 000 
066020 3 fő kitüntetett rendőr jutalma K122 518 000 
066020 Munkaadói Járulékok K2 4 034 000 

066020 Jutalomhoz kapcsolódó járulék-forrása 
tartalék K2 1 224 000 

066020 Bérkompenzációhoz kapcsolódó járulékok 
2019. 11 hóra  K2 50 000 

066020 Ollé Réka 2019.03.15-2020.06.14 (10+5) K2 305 000 
066020 Varga Sándorné 2019.03.01-2020.03.14 K2 232 000 
066020 Szegi László 2019.03.15-2020.03.14 (8+4) K2 233 000 
066020 Vámos Anita 2019.03.15(8+4) K2 304 000 
066020 Nagy Gáborné 2019.03.15(8+4) K2 232 000 
066020 Földes Albert 2019.03.15(8+4) K2 305 000 
066020 Mikle Bianka 2019.05.01-07.29 149/hó K2 88 000 
066020 1 fő bérkieg 30074*8hó K2 47 000 
066020 3 fő megbízási díj K2 913 000 
066020 3 fő kitüntetett rendőr jutalma K2 101 000 
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066020 Dologi kiadások összesen K3 1 847 000 
066020 Működési Áfa  K351 -464 000 
066020 Fizetendő Áfa  K352 464 000 
066020 Kártevő irtás  K337 315 000 
066020 Kártevő irtás  Áfa  K351 85 000 
066020 Fakivágás szolgáltatás  K337 276 000 
066020 Fakivágás szolgáltatás Áfa K351 74 000 
066020 egyéb szolgáltatás Tatár Pál K337 40 000 
066020 üzemeltetési anyag K312 42 000 
066020 üzemeltetési anyag Áfa K351 12 000 
066020 üzemeltetési anyag K312 10 000 
066020 üzemeltetési anyag Áfa K351 3 000 
066020 közüzemi díj K331 21 000 
066020 közüzemi díj Áfa  K351 5 000 
066020 közüzemi díj K331 2 000 
066020 közüzemi díj Áfa  K351 1 000 

066020 EZZ-762,IZZ-582, HWM-070 műszaki vizsga 
díjak 

K355 
200 000 

066020 
Virágpalánta beszerzése 

K312 
363 000 

066020 
Virágpalánta beszerzése Áfa 

K351 
98 000 

066020 Egyéb szolgáltatások, GBF K337 100 000 
066020 Változási vázrajz Sportpálya K336 158 000 
066020 Változási vázrajz Sportpálya Áfa K351 42 000 
066020 Tartalékok K513 12 223 000 
066020 Polgármesteri keret felhasználás K513 -1 595 000 

066020 Polgármesteri keret felhasználás(foly hull 
ártalmatlanítás) K513 -1 715 000 

066020 Tartalék nő Csorba mikro-térségi 
maradványa SZIFTés Int K513 1 254 000 

066020 Tartalék nő intézményi szabad  maradvány  K513 4 002 000 

066020 Tartalék nő Csorvba mikro-térségi 
maradvány felhasználása K513 -1 254 000 

066020 Szabad tartalék felhasználása K513 -4 002 000 

066020 Tartalék felhasznásása- választási tartalék 
felhasználása K513 -880 000 

066020 Tartalék felhasználás -KÖZFOGL. 
BÉRKIEGÉSZÍTÉS K513 -7 500 000 

066020 Fejlesztési tartalék K513 25 000 000 
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066020 Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód 
Művház.felújításra) 

K513 
-3 175 000 

066020 Fejlesztési tartalék felhasználása (1. mód 
Fejlesztési feladatokra) 

K513 
-1 025 000 

066020 Közfoglalkoztatási tartalék maradványból K513 4 258 000 

066020 
Közfoglalkoztatási tartalék 
maradványból(felhasználás 1 mód.) 

K513 
-4 258 000 

066020 Lakásértékesítési számla  maradványból K513 1 995 000 

066020 Dolgozói lakás. számla  maradványból K513 426 000 

066020 Dolgozói lakás. számla  maradványból K513 692 000 
066020 Beruházások K6 1 612 000 
066020 Hulladékgyűjtő edényzet 20 db K64 100 000 
066020 Hulladékgyűjtő edényzet Áfa 20db  K67 27 000 
066020 Hulladékgyűjtő edényzet K64 1 059 000 
066020 Hulladékgyűjtő edényzet Áfa K67 286 000 
066020 Beruházás Műfű beszerzése emlékparkba K64 111 000 

066020 Beruházás Műfű beszerzése emlékparkba 
Áfa  K67 29 000 

066020 BEVÉTEL   -16 662 000 
066020 Támogatások Áh-on belülről B16 -16 662 000 
066020 Maradvány rendező tétel (top óvoda miatt B16 -149 000 

066020 Kiegészítő támogatások-köztisztviselők 
bérrendezése pályázati összeg B16 -17 176 000 

066020 kulturális illetménypótlék B16 -1 324 000 
066020 szociális ágazati és kiegeszítő pótlék B16 -8 415 000 
066020 GINOPOS támogatások bér B16 8 703 000 
066020 GINOPOS támogatások járulék B16 1 699 000 
072112 KIADÁS K 4 473 000 
072112 Dologi kiadások összesen K3 4 390 000 
072112 Orvosi ügyeleti ellásá 2 havi díja (Áfa 0%) K336 4 390 000 
072112 Beruházások K6 83 000 
072112 6 db étkezőszék beszerzése K64 36 000 
072112 6 db étkezőszék beszerzése K67 9 000 
072112 2 db navigációs készülék K64 30 000 
072112 2 db navigációs készülék Áfa  K67 8 000 
072112 BEVÉTEL   0 
084031 KIADÁSOK K -900 000 
084031 Támogatások ÁH-on kívülre K5 -900 000 
084031 Civil alap csökken egyházak támogatásával K512 -900 000 
084031 BEVÉTEL   0 
084040 KIADÁSOK K 900 000 
084031 Támogatások ÁH-on kívülre K5 900 000 

  Egyházak támogatása K512 900 000 
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084040 BEVÉTEL   0 
091140 KIADÁS K 100 000 
091140 Dologi kiadások összesen K3 100 000 
091140 Annaházi Óvoda villamossági felülvizsgálata K337 79 000 

091140 Annaházi Óvoda villamossági felülvizsgálata 
ÁFA K351 

21 000 
091140 BEVÉTEL   -253 632 000 
091140 Felhalmozási támogatások ÁH-on belülről B2 -253 632 000 

091140 Maradvány rendező tétel                            
(TOP -Óvoda fejlesztés ) B25 

-253 632 000 
107060 KIADÁS K 1 496 000 
107060 Ellátottak juttatásai K4 4 896 000 

107060 Árubeszerzés (téli rezsicsökkentés) K313 3 856 000 

107060 Árubeszerzés (téli rezsicsökkentés)Áfa K351 1 040 000 

107060 Egyéb működési kiadások K5 -3 400 000 
107060 Kölcsönök nyújtása K508 -3 400 000 
107060 BEVÉTEL B 0 
900020 KIADÁS K 1 344 000 
900020 Személyi juttatások összesen K1 187 000 
900020 Bérkompenzáció 2019. 11 hóra  K1113 187 000 
900020 Munkáltatói járulék K2 36 000 
900020 Bérkompenzáció  járuléka 2019. 11 hóra  K2 36 000 
900020 Dologi kiadások összesen K3 1 121 000 
900020 szolgáltatás (hús) K337 15 000 
900020 szolgáltatás Áfa K351 4 000 
900020 üzemeltetési anyag(hús) K312 885 000 
900020 üzemeltetési anyag Áfa K351 44 000 
900020 szolgáltatás (hús) K337 136 000 
900020 szolgáltatás Áfa K351 37 000 
900020 BEVÉTEL B 0 
900060 KIADÁS   600 000 
900060 Finanszírozás kiadásai K9 600 000 

900060 Hosszú lejáratú hitel törlesztése (2018. IV. 
törlestés áthúzódása miatt K9111 600 000 

900060 BEVÉTEL   0 
910502 KIADÁS   3 175 000 

910502 Felújítások K7 3 175 000 

910502 
Művelődési Ház és Könyvtár (Könyvtár Szent 
E. út 144.) Elektromos hálózat felújítás és 
lámpatest csere K73 500 000 
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910502 

Művelődési Ház és Könyvtár (Könyvtár Szent 
E. út 144.) Előtér, középső terem és előtér 
közlekedő burkolat felújítás, olvasó terem 
parketta, ajtó nyitás kölcsönző és olvasó 
terem között K73 2 000 000 

910502 

Művelődési Ház és Könyvtár (Könyvtár Szent 
E. út 144.) Előtér, középső terem és előtér 
közlekedő burkolat felújítás, olvasó terem 
parketta, ajtó nyitás kölcsönző és olvasó 
terem között ÁFA K74 540 000 

910502 
Művelődési Ház és Könyvtár (Könyvtár Szent 
E. út 144.) Elektromos hálózat felújítás és 
lámpatest csere  ÁFA K74 135 000 

910502 BEVÉTEL   0 

    
 

   KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 165 358 000 
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 165 358 000 

 
 
 

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
I. MÓD.  POLGÁRMESTERI HIVATAL    

COFOG Megnevezés  ROVAT Főkönyvi 
szám  

Előirányzat 
módosítás  

(011130)  KIADÁSOK ÖSSZESEN    4 769 000 
 Személyi juttatások(K1)   3 185 000 

011130 Törvény szerinti illetmények K1101  -750 000 
011130 Törvény szerinti illetmények K1101  -540 000 
011130 Törvény szerinti illetmények K1101  -496 000 
011130 Törvény szerinti illetmények K1101  -100 000 
01130 Foglalkoztatottak egyéb személyi 

juttatásai 2019. évi bérkompenzáció 
K1113  295 000 

011130 Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai 

K1113  85 000 

011130 Törvény szerinti illetmények K1101  100 000 
011130 Munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony 
K122  100 000 

011130 Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony 

K122  260 000 

011130 Egyéb külső személyi juttatás K123  150 000 
011130 Foglalkoztatottak egyéb személyi 

juttatásai 
K1113  200 000 

011130 Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai technikai tétel (bérkomp 
miatt) 

K1113  -200 000 

011130 Törvény szerinti illetmények K1101  540 000 



16 
 

011130 Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony 

K122  540 000 

011130 Törvény szerinti illetmények K1101  750 000 
011130 Munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszony 
K122  400 000 

011130 Egyéb külső személyi juttatás K123  412 000 
011130 Törvény szerinti illetmények K1101  496 000 
01130 Cafeteri különbözet jogszabály alapján 

2019. január 1- től *35.000,-Ft 
K1107  943 000 

 Járulékok(K2)   358 000 
011130 Bérkompenzáció járuléka 11 hó K2  58 000 
011130 Ei módosításhoz kapcsolódó növekedés K2  300 000 

 Dologi kiadások(K3)   -90 000 
011130 Szolgáltatás (maradványhoz kapcsolódó 

tétel) 
K337  14 000 

011130 Üzemeltetési anyag beszerzés  K312  -200 000 
011130 Informatikai szolgáltatás (maradványhoz 

kapcsolódó tétel) 
K321  60 000 

011130 Üzemeltetési anyag(maradványhoz 
kapcsolódó tétel) 

K312  16 000 

011130 Működési Áfa (maradványhoz 
kapcsolódó tétel 

K351  20 000 

011130 üzemeltetési anyag (maradvány rendező 
tétel) 

K312  -608 000 

011130 Üzemeltetési anyag beszerzés 2018. évi 
maradvány rendező tétel 

K312  608 000 

 Beruházások (K6)   818 000 
011130 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 

átcsoportosítás(informatikai 
eszközbeszerzésről 

K64  100 000 

011130 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 
átcsoportosítás 

K64  50 000 

011130 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64  300 000 

013130 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 
átcsoportosítás 

K64  40 000 

013131 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 
átcsoportosítás 

K64  15 000 

011130 TechnikAI TÉTEL Áfa  K64  -161 000 
011130 Informatikai eszköz beszerzés Áfa 

átcsoportosítás dologiból  
K67  40 000 

011130 Informatikai eszközbeszerzés Áfa  K67  81 000 

011130 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Áfa K67  81 000 
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011130 TechnikAI TÉTEL Áfa  K67  -103 000 

011130 Informatikai eszköz beszerzés 
átcsoportosítás egyéb te. Beszerzésre 

K63  -100 000 

011130 Informatikai eszköz beszerzés 
átcsoportosítás(dologi kiadásból)K312 

K63  160 000 

011130 Informatikai eszköz beszerzés  K63  300 000 

011130 Informatikai eszköz beszerzés 
átcsoportosítás 

K63  -50 000 

011130 Informatikai eszköz beszerzés 
átcsoportosítás 

K63  -40 000 

011130 TechnikAI TÉTEL  K63  105 000 
 Támogatás értékű kiadások (K5)   498 000 

011130 Támogatás értékű kiadás szabad 
maradvány visszaadás 

K5023  498 000 

('011220)   KIADÁSOK ÖSSZESEN    180 000 
 Személyi juttatások(K1)   78 000 

011220 Bérkompenzáció  11 hó K1113  8 000 
011220 Cafeteri különbözet jogszabály alapján 

2019. január 1- től 2 fő *35.000,-Ft 
K1107  70 000 

 Járulékok(K2)   2 000 
011220 Bérkompenzáció járuléka 11 hó K2  2 000 

 Beruházások (K6)   100 000 
011220 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Áfa  K67  21 000 
011220 Egyéb te beszerzés  K63  54 000 
011220 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 

átcsoportosítás 
K64  25 000 

('016010)   KIADÁSOK ÖSSZESEN    2 240 000 
 Személyi juttatások(K1)   1 634 000 

016010 EP HVI jutalom K1102  339 000 
016010 Ep  személyi juttatások-megbízási díjak K122  468 000 
016010 EP-tiszteletdíjak SZSZB K123  595 000 
016010 EP-reprezentáció -személyi juttatás K123  232 000 

 Járulékok(K2)   385 000 
016010 EP-munkaadói járulékok(reprezentáció) K2  120 000 
016010 EP-munkaadói járulékok K2  265 000 

 Dologi kiadások(K3)   183 000 
016010 Tisztítószer beszerzése Áfa  K351  6 000 
016010 EP-karbantartás ÁFA K351  19 000 
016010 Tisztítószer beszerzése  K312  24 000 
016010 EP-reprezentáció - ÁFA K351  63 000 
016010 EP-karbantartás  K334  71 000 

 Beruházások (K6)   38 000 
016010 Iratmegsemmisítő beszerzése K64  30 000 
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016010 Iratmegsemmisítő beszerzése Áfa  K67  8 000 
('016010)  BEVÉTELEK ÖSSZESEN    1 360 000 

 Támogatások ÁH-on belülről(B1)   1 360 000 
016010 EP  támogatás  B16  1 360 000 

('018030)  BEVÉTELEK ÖSSZESEN    5 829 000 
018030 Előző évi maradvány igénybevétele B8131  608 000 
018030 Intézményfinanszírozás PH B816  5 221 000 

 Állami(bérkompenzáció)   353 000 
 Önkormányzati kiegészítés I.   4 868 000 

PH KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   7 189 000 
PH BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   7 189 000 

     
 
 

A.) FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA 
 

A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint                           + 5 366 e Ft-tal 
 
A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni:           + 4 497 e Ft-tal 
-Az előző évi pénzmaradvány összegével. 
 
Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni:                          + 869 e Ft-tal 
-A közalkalmazottak részére fizetendő bérkompenzáció és járulékainak 
 (január hónaptól november hónapig terjedő időszak) összegével.  

 
 

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni  az alábbiak szerint                          + 5 366 e Ft-tal 
 
A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:                   + 727 e Ft-tal 
A költségvetés pontosítása érdekében, valamint a közalkalmazottak 
részére fizetendő bérkompenzáció összegével az alábbiak szerint: 
 
-Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat :                                          - 1 500 e Ft 
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata:                            + 2 027 e Ft 
-Egyéb külső személyi juttatások előirányzata:                                                      + 200 e Ft 
 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:                      + 142 e Ft-tal   
A bérkompenzáció járulékának összegével: 
 
-Szociális hozzájárulási adó előirányzata:                                                                + 142 e Ft 
 
 
A dologi kiadások előirányzatát javaslom megemelni :                                     + 2 414 e Ft-tal                                                                                                                
az alábbiak szerint: 
 
-Az egyéb működési dologi kiadások előirányzata:                                               + 2 414 e Ft 
Előző évi pénzmaradvány kötött összegével, az alábbiak szerint:                          
 
-Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak előir.:       + 1 414 e Ft 
-Egyéb szolgáltatás előirányzata:                                                             + 1 000 e Ft 
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A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni:                   + 2 083 e Ft-tal 
-Az előző évi szabad pénzmaradvány összegével, ami visszaadásra  
 kerül az önkormányzat részére. 
  

 
B.) FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS 
FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY  
 
Bevételi előirányzat javasolt emelése + 7.382 eFt 
 
 
-   A működési bevételek növekedése + 120 eFt a megyei horgászverseny jegy eladásából 
keletkező többlet bevétele intézményünknek. 
 
- Az intézményfinanszírozás növekedése a 2019. évi bérkompenzáció összege a januártól - 
novemberig megtervezett összeggel + 847 eFt, illetve annak járulékával emelkedik +166 eFt. 
 
-  A 2018.évi pénzmaradvány összege a +2.211 eFt a pénzforgalom nélküli bevételek 
növekedése. 
 
- Önkormányzati kiegészítés + 4.038 eFt 
 
 
Kiadási előirányzat javasolt emelése + 7.382 eFt  
 
- Személyi juttatás javasolt emelése + 2.883 eFt , amely a 2019.évben kifizetésre kerülő 
jubileumi jutalom valamint a 2019. évi bérkompenzáció, illetve a 2018.évi jutalmak 
2019.január hónapban kifizetett összege.  
 
- Járulékok javasolt emelése + 562 eFt, mely a 2019. évi bérkompenzáció, jubileumi és egyéb 
személyi jellegű kifizetések összege.  
 
-   A dologi kiadások + 2.225 eFt , a halászaton meg nem tervezett haltelepítés, és a város-
gazdálkodáson nem tervezett  kőtörés ,és szakmai anyag beszerzés összegével emelkedik. 
 
- Támogatás érékű kiadások növekedése +717 eFt, amely a 2018. évi pénzmaradvány átadása. 
 
- Beruházások növekedése + 995 eFt , mely a temetőkbe 3 db fűkasza  beszerzésével, illetve a 
rendőrőrsön kicserélt gázkazán összegével emelkedik.  
 
C.) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ 
 

Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111 
 

A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:          + 1 150  e Ft-tal 
- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat:          - 263 e Ft, 

- Előző év költésgvetési maradványának igénybevételke        + 263 e Ft, 
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- Háztratrtásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz    + 1 150 e Ft. 

( Agro-bál bevétele)  
 
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni         + 1 871 e Ft-tal                           
A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni             + 400 e Ft-tal 

- Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat      – 1500 e Ft, 

- Céljuttatás, projektprémium előirányzat          + 200 e Ft, 

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat     + 1 500 e Ft, 

- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat           + 200 e Ft. 

 
Járulék kiadások összegét javaslom megemelni                                                  + 78 e Ft-tal                                                 

- Szociális hozzájárulási adó előirányzat            + 78 e Ft.  

 
Dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni                                                + 280 e Ft-tal  

- Informatikai szolgáltatások előirányzat          - 200 e Ft,  

- Internet díj előirányzat                         - 70 e Ft,  

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat         + 270 e Ft, 

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat                  + 199 e Ft, 

- Kiküldetések kiadásai előirányzat             + 80 e Ft,  

- Egyéb dologi kiadások előirányzatai                                                                   + 1 e Ft. 

 
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               + 263 e Ft 
          (előző évi pénzmaradvány  átadása) 
 
Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni                                          + 850 e Ft-tal  

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat         + 670 e Ft, 

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó       + 180 e Ft, 
Az Agro-bálon befolyt támogatások összegéből pelenkázószekrény, ekg páciens kábel, 
légkondícionáló berendezések, iratmegsemmisítő, nővértáska és hűtő beszerzése került 
megtervezésre.   

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

Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112 
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint              + 30 e Ft-tal 
          
Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása               + 25 e  Ft-tal 

- Céljuttatás, projektprémium előirányzat            + 25 e Ft. 

 
Járulék kiadások összegét javaslom megemelni                                                    + 5 e Ft-tal                                                 
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- Szociális hozzájárulási adó előirányzat              + 5 e Ft. 

 
Dologi kiadások összegét javaslom átvezetni az alábbiak szerint  

- Internet díj előirányzat                         - 18 e Ft,  

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat           + 18 e Ft, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fogorvosi alapellátás, cofog 072311 

 
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint         + 2 407 e Ft-tal 
          
Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása           + 1737 e  Ft-tal 

- Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat      + 4 511e Ft, 

- Céljuttatás, projektprémium előirányzat          + 175 e Ft. 

 
Járulék kiadások összegét javaslom megemelni                                                + 340 e Ft-tal                                                 

- Szociális hozzájárulási adó előirányzat          + 340 e Ft. 

 
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni                                                    + 30 e Ft-tal  

- Internet díj előirányzat                         - 25 e Ft,  

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat           + 25 e Ft, 

- Adó, vám, illeték és más adójjelegű befizetések előirányzat                             + 30 e Ft. 

 
Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni                                          + 300 e Ft-tal  

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat         + 236 e Ft, 

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó         + 64 e Ft, 
Az Agro-bálon befolyt támogatások összegéből röntgen köpeny és a fogászati gép 
működését segítő könyök darab került betervezésre.  

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

Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031 
 
 

A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni               + 639 e Ft-tal 
 
Személyi juttatások előirányzat összegének emelése              + 135 e Ft-tal    

- Céljuttatás, projektprémium előirányzat          + 115 e Ft, 

- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat           + 20 e Ft. 

 
Járulék kiadások összegét javaslom megemelni                                                  + 27 e Ft-tal                                                

- Szociális hozzájárulási adó előirányzat            + 27 e Ft.  
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Dologi kiadások összegét javaslom megemelni                                                  + 390 e Ft-tal  

- Informatikai szolgáltatások előirányzat          - 100 e Ft, 

- Internet díj előirányzat                         - 10 e Ft,  

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat         + 500 e Ft. 

             (új védőnői szoftver megvásárlása) 
 
Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni                                            + 87 e Ft-tal  

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat           + 69 e Ft, 

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalni adó         + 18 e Ft, 
Az Agro-bálon befolyt támogatások összegéből lang II. teszt, visus tábla, pupilla 
vizsgáló lámpa megvásárlása került megtervezésre.   

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

Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032 
    
 
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani                   + 6 e Ft-tal 
 
Személyi juttatások előirányzat összegének emelése                  + 6 e Ft-tal    

- Céljuttatás, projektprémium előirányzat              + 6 e Ft 

 
Dologi kiadások összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint  

- Internet díj előirányzat                         - 13 e Ft,  

- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzat           + 13 e Ft. 

 
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkombenzációra 1 fő jogosult. A bérkompenzéció 
összege járulékkal együtt 4 hónapra 55 e Ft.  
 
 
Beruházás-Felújítás  módosítása 2-3. melléklet  
 
 
Az eredeti költségvetés 14.876 eFt felújítási feladatot tartalmaz. A módosító javaslattal az 
előirányzat 4.744 eFt-tal nő. A javaslat elfogadása esetén a módosított felújítási előirányzat 
19.620 eFt lesz.  
Az előirányzat növekedést az Önkormányzati felújítási feladatok változása okozza. 
Megvásárlásra került egy Lombardini motor traktor felújítása céljából: 1. 569 eFt összegben 
ezen kívül az önkormányzatnál került megtervezésre a Művelődési Ház  Könyvtár épületében 
elvégzendő felújítási munkálatok: burkolat felújítás, parketta fellújítás 3.175 eFt összegben. 
Részben saját bevétel, részben fejlesztési tartalék terhére valósulnak meg a tervezett 
fejlesztések.  
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Beruházási feladatra 750.128 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület 2019. évre. A 
módosító javaslat elfogadása esetén az előirányzat 772.256 eFt-ra nő. Az Intézmények által 
benyújtott pótigények eszközpótlást jelentenek. a szöveges indoklások és a 3. számú melléklet 
részletesen tartalmazza a javasolt változásokat 22.128 eFt összegben. 
 
Kérem, szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelet-tervezettel 
elfogadni!  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
……../2019.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:  
 
 

 Eredeti 
előirányzat 

(eFt) 

Módosított 
előirányzat  

(eFt) 
 

bevétel főösszegét 2.240.581 2.418.257 
 működési célú bevétel 1.420.572 1.422.327 
 fejlesztési célú bevétel 773.009 46.902 
 finanszírozási célú bevételeit 47.000 949.028 
   
kiadás főösszegét 2.240.581 2.418.257 
 működési célú kiadás 1.426.177 1.529.722 
 fejlesztési célú kiadás 765.004 815.789 
finanszírozási célú kiadásait 49.400 68.744 
KÖLTSÉGVETÉSI 
EGYENLEG 

0 0 

Működési bevételek és 
kiadások egyenlege 

-5.605 -107.395 

Felhalmozási bevételek és 
kiadások egyenlege 

8.005 -768.887 

 
 

2.§. 
 

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



24 
 

                                                                                               (eFt) 
Megnevezés I. 

Működtetési 
célú bevétel 

II. 
Felhalmozás 
összesen  

III. 
Finanszírozási 

bevételek 

Mindösszesen 

1.) Állami támogatás 539.676 0 0 539.676 
2.) Működtetési bevétel 334.789 0 0 334.789 
3.) Közhatalmi bevétel 

(helyi adó) 
110.000 0 0 110.000 

4.) Gépjárműadó 15.000 0 0 15.000 
5.) Támogatás értékű 
bevétel 

405.132 34.752 0 439.884 

6.) Átvett pénzeszköz  8.730 1.150 0 9.880 
7.) Kölcsön törlesztése 9.000 0 0 9.000 
8.) Saját, felhalmozási c. 

bevétel 
0 11.000 0 11.000 

9.) Maradvány 
igénybevétele 

0 0 902.028 902.028 

10.) Hitel felvétel 0 0 47.000 47.000 
 MINDÖSSZESEN: 1.422.327 46.902 949.028 2.418.257 

 
 

3.§.  
 

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

 KIADÁSOK: 
 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft) 
 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

ÖSSZESEN: 1.494.409 35.313 1.529.722 
Személyi 
juttatások 

693.444 12.966 706.410 

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

113.232 2.468 115.700 

Dologi kiadások 554.325 19.879 574.204 
Pénzeszköz átadás 
ÁH-on kívülre 

13.768 0 13.768 

Ellátottak 
pénzbeli juttatásai 

6.225 0 6.225 

Támogatások ÁH-
on belülre  

105.005 0 105.005 

Tartalék 2.810 0 2.810 
Adott kölcsönök 5.600 0 5.600 

 
 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft) 
 

 Kötelező Önként Összesen 
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feladat vállalt 
feladat 

ÖSSZESEN: 815.469 320 815.789 
Támogatásértékű 
kiadás 
beruházásra 

0 0 0 

Munkált.lakáscélú 
támogatás 
beruházásra 

0 0 0 

Önkormányzati 
beruházás 

771.936 320 772.256 

Önkormányzati 
felújítás 

19.620 0 19.620 

Tartalék 23.913 0 23.913 
 
 

III. FINANSZÍROZÁSIKIADÁSOK:                                             (e Ft) 
 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

ÖSSZESEN: 68.744 0 68.744 
Hitel törlesztés 50.000 0 50.000 
ÁH-on belüli 
megelőlegezés 
visszafizetése 

18.744 0 18.744 

 
 
 
I-II-III. MINDÖSSZESEN:      eFt 
 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

MINDÖSSZESEN: 2.382.624 35.633 2.418.257 
 
 

 
4.§. 

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

 fő 
Létszámkeret (álláshely): 323,66 
ebből közfoglalkoztatás:  
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 36,98 
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 7,63 
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IV. Fegyvernek Város Önkormányzata 
ebből közc. foglalkoztatás 
ebből közalkalmazott 
ebből polgármester 

206,05 
188,55 

16,5 
1,00 

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 24,75 
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 15,50 
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 

18,75 

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 14,00 
Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki 
Telephelye 16,875 fő 

 

 
 

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 : 
121.000eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési 
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :60.500eFt-ot. 
 

6. §. 
 

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:  
 

(1)   

Megnevezés  
EREDETI      

előirányzat I. MÓDOSÍTÁS  MÓDOSÍTOTT 
előirányzat 

TARTALÉKOK ÖSSZESEN  
14 500 000 30 203 000 26.723.000 

MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK 
ÖSSZESEN  

14.500.000 11.690.000 2.810.000 

POLGÁRMESTERI KERET 6. 000.000 -3.310.000 2.690.000 
-felhasználás    -3.310.000   
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK 
BÉRKIEGÉSZÍTÉSE 7 500 000 -7.500.000 0 
-felhasználás    -7.500.000   
VÁLASZTÁSI FELADATOK 1 000 000 -880.000 120.000 
-felhasználás    -880.000   
FEJLESZTÉSI  TARTALÉKOK 
ÖSSZESEN  0 23.913.000 23.913.000 
9/2019. (IV.29.) sz rendelet 
alapján  0 25.000.000 

 
-felhasználás I. módosítás  -4.200.000  
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9/2019. (IV.29.) sz rendelet 
alapján Dolgozói számla 
maradványa 0 1.118.000 

 9/2019. (IV.29.) sz rendelet 
alapján Lakásért.  számla 
maradványa 0 1.995.000 

   
7. §. 

 
 
Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
   Tatár László        dr. Pető Zoltán   
   polgármester                               jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
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Fegyvernek Városi Önkormányzat Jegyzője 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  

Beszámoló 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére 
beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. május 31-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    110 117 222 
3-5    106 105 221 

6-13    309 286 595 
14-17    154 153 307 

0-17 összesen    679 661 1340 
18-54 1816 1577 3393 

55-100    815 1145 1960 
18-100 összesen 2631 2722 5353 
Mindösszesen 3310 3383 6693 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
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2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely 
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra 
(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.  
2018-ban a December 31-ei adatokat figyelembe véve 488 fő részesült a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, ez 198 családot érintett.  
A kedvezmény 3 gyermek esetében megszüntetésre került, 12 gyermek állandó lakóhelye 
megváltozott. Elutasításra 7 igénylő esetében került sor. Az elutasítás oka: az egy főre jutó 
jövedelem meghaladta a törvényben meghatározott összeget, valamint nem rendelkezett 
fegyverneki lakcímmel. 
 
2018. 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 127 gyermek kapott alapösszegű és 373 gyermek kapott emelt összegű 
támogatást. Novemberben 99 gyermek kapott alapösszegű és 387 gyermek kapott emelt 
összegű támogatást. A támogatás összege összesen: 6.296.000.-Ft volt. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított. 
 
2018-ben az óvodai felvehető gyermek létszám 225 fő, elhelyezésben 204 fő részesült. Az 
SNI-s gyermekek létszáma 5 fő, így ők 10 fönek számítanak. A bölcsődei felvehető 
gyermeklétszám: 10 fő, elhelyezésben 10 fő részesült. Az Orczy Anna Katolikus Általános 
Iskola Szent Rita Tagóvodájában elhelyezésben 40 fő részesült. Az SNI-s gyermekek száma    
4 fő. 
Az Orczy Anna Katolikus Általános Iskola 115 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola 100 
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; 
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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 
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 
50% 
kedvezmény 

0% 
kedvezmény 

Tiszavirág 
Óvoda és Bölcs. 

204 fő 203 fő 0 fő 1 fő 

Szent Rita 
Tagóvoda 

40 fő  40 fő  0 fő 0 fő 

Orczy Anna 
Kat.  Ált. Isk., 

181 fő 141 fő 19 fő 21 fő 

Móra Ferenc 
Ált. Isk. 

168 fő 96 fő 32 fő 40 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 
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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, 2018. évben 6270.- Ft/hó. 
A pénzbeli ellátásra való jogosultság határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül 
kell vizsgálni a támogatásra való jogosultságot. 2018. 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 2018. évben – gyermekenként - 8.400.-Ft.  
Ilyen pótlékot nem kapott senki 2018-ban. 
 
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. 
2018-ben összesen 14950 adag ebéd került kiosztásra (tavaszi szünet 2 nap: 268 fő, nyári 
szünet 43 nap: 293 fő, őszi szünet 3 nap: 327 fő, téli szünet 3 nap: 239 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 
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jármű igénybevételéhez nyújtott támogatást a gyermek részére biztosítja az önkormányzat 137 
ezer forint összegben. 
 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 
 
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: szociális munkás, nyelvvizsga hiánya miatt, felmentéssel lett 
foglalkoztatva 2018. 09.01-től. 
1 fő szociális segítő: óvodapedagógus 2018.09.01-től 
 
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, 2018-ban 41 család vesz részt heti szinten az 
adományosztáson. 30 család 10 liter tejet és 5 kg kenyeret, 10 család 8 liter tejet és 4 kg 
kenyeret, 1 család 4 liter tejet és 2 kg kenyeret kap hetente.Összesen hetente 192 kg kenyér és 
384 liter tej kerül kiosztásra. Szolgálatunk szerepe a programban résztvevő családok 
toborzása. 
 
Folyamatosan szakmai napokon, továbbképzéseken veszünk részt. 
 
Egyéni esetkezelést, gondozást 3 felnőtt esetében végez a szolgálat. Ügyfélfogadási időben a 
következő szakmai tevékenységeket látjuk el: információnyújtás, ügyintézéshez 
segítségnyújtás, közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli, természetbeni), segítő 
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beszélgetés, tanácsadás, felkérésre környezettanulmány készítése, esetmegbeszélések, 
esetkonferenciák megszervezése, lebonyolítása.  A beszámolási időszakban ezen 
tevékenységek száma halmozottan 4761, a szolgáltatásban részesülők száma összesen 681 fő. 
 
 
 
 
 
A nyilvántartásban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2017. évvel 
összehasonlítva a következő: 
korcs
oport 

környezeti 
ok 

magatartás
i probléma 

egyészségi 
probléma 

összesen + alkohol 
valamelyik 

szülőnél 

+ nem 
megfelelő 

lakáskörül
mény 

2017 
év 

2018 
év 

2017 
év 

2018 
év 

2017 
év 

2018 
év 

2017 
év 

2018 
év 

2017 
év 

2018 
év 

2017 
év 

2018 
év 

0-2 15 13 -  - - 15 13  1 2 1 
3-6 13 17 -  - - 13 17 1  5 3 
7-14 48 50 6 5 - - 54 55 1 2 6 10 
15-18 18 17 20 17 - - 38 34 1  3 2 
Össz: 94 97 26 22 - - 120 119 3 3 16 16 
 
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 beérkezett jelzések részletesen a jelző személy és a jelzés okait tekintve a következő: 
 
Jelzést tevő személy Jelzés oka 

Iskolai 
igazolatla
n 
mulasztás 

Szülő 
életvite
le 

Magatart
ási 
probléma 

Nevelési 
problém
a 

Szülői 
elhanyagol
ás 

Összes
en 

Egészségügyi 
szolgáltató 

 10   8 18 

Ebből: védőnői 
szolgálat 

 4   6 10 

Személyes 
gondoskodást nyújtó 
szociális 
szolgáltatók: más 
család- és 
gyermekjóléti 
szolgálat, központ 

 34 7 6 10 57 

Köznevelési 
intézmény: óvoda, 
iskola 

86 2 8 8 5 109 
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Rendőrség   8   8 

Ügyészség, bíróság  1 1   2 

Pártfogó felügyelő 
szolgálat 

  2   2 

Önkormányzat, 
jegyző, gyermekjogi 
képviselő, betegjogi 
képviselő: 

 20    20 

Gyámhivatal  4    15 19 

Összesen 86 71 26 14 38 235 

 
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-Nagykun-
Szolnok 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 8 kiskorú került alapellátásba, melyből 3 gyermek eredményes 
családgondozás miatt a védelembevétel megszüntetését követően a gyámhatóság felkérését 
követően került alapellátásba. 5 kiskorú esetében vállalta a család az együttműködést a 
családsegítővel, melynek oka igazolatlan iskolai hiányzás, fiatalkorú magatartása, szülő 
életvitele.b.)26 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás. 
Okát tekintve a következő: 
- eredményes családgondozás: 2 kiskorú 
- önjogúvá vált: 17 kiskorú 
- elköltözés: 4 kiskorú 
- hatósági intézkedés vált szükségessé: 3. 
2018 december 31-én nyilvántartott alapellátás keretében gondozott gyermekek száma 52. 
 
A beszámolási időszakban 2119 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. 
 
Szolgálatunk 6 főnek írt javaslatot szociális segély megállapításához (villanyszámla, 
gázpalack, élelmiszer). 2018. decemberében 10 fő részére javasoltunk krízishelyzet miatt 
természetbeni segítségnyújtás formájában tüzelő kiutalását. 
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3.2. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez 
szolgálatunk. 
42 gyermek van jelenleg nevelésbe véve, a kiskorúak 16 családból kerültek ki. A szülőkkel 
rendszeres a kapcsolatunk.A beszámolási időszakban 6 kiskorú került nevelésbe 2 családból, 
szülő életvitele, elhanyagolás miatt. Ezen időszakban nevelésbe vétel megszüntetésére1 
kiskorú esetében került sor, aki vérszerinti családjához került haza. 
 
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 28-
ig tanácskozást kell megszervezni, majd ezt követően március 31-ig jelzőrendszeri 
tevékenységi tervet elkészíteni. 2018. február 22-én került sor a tanácskozás megtartására, az 
elkészült tervet elküldtük a Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 
részére.2018. 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: 

 2018. március 24. aktuális probléma 
 2018. április 27.: rendőrségi tájékoztatás a drogról, hangulat módosító 

szerekről 
 2018. május 25: védőnői felvilágosítás: fejtetű, rüh, ótvar, egyéb 

bőrbetegségek 
 2018. szeptember 14.:veszélyeztetett gyermekek névsorának elkészítése 
 2018. október 26.: rendőrségi tájékoztatás családon belüli erőszak 
 2018. november 30.: tájékoztatás gyermeki jogokról, szülői 

kötelezettségről. 
 
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.  
 
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 kiskorúak veszélyeztetettségének hátterében egyre összetettebb probléma áll, melynek 
megoldása érdekében nagyon fontos a szakmai összefogás. Ennek érdekében a gondozásba 
vételt megelőzően esetkonferenciát tartunk, melyen a családdal foglalkozó szakemberek 
együttesen próbálják feltárni a veszélyeztetettség okát, és annak megoldása érdekében 
szükséges lépések felépítését, mely a gondozási terv részét képezi.  
 
 
3.4. A gyermekvédelmi törvény végrehajtása a Bölcsődében  
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Tárgyi feltételek:  
A 11 éve működő bölcsődei csoportunk Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.sz telephelye 
bontásra került, ezért bölcsődénk Ideiglenes Működési Engedéllyel a Központi Óvodában 
működik. 
A gyermekek számára megteremtettük mindazon feltételeket, melyet a törvény előír. (1997. 
évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 
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 Doktornő, és vizsgálja meg a gyermekeket. 
Szükség esetén javaslatot tesz a gyermek egészségének megőrzésére, gyógyulására, illetve 
vezeti a szükséges dokumentumokat. 
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. 
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Nagyon fontosnak tartjuk a naponkénti 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. 
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 2018/2019.-es nevelési évben rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 1 fő. 
Ingyenes étkezők száma: 10 fő 
A 2018/2019-es nevelési évben egyre több igény jelentkezett a bölcsődei ellátásra, ebből 
néhányan rendszeresen kihasználják az időszakos gyermekfelügyelet lehetőségét 
Időszakos gyermekfelügyeletet igénybe vevők: 3 fő 
Bölcsődei felvételre várakozók száma: 15 fő 
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. 
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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.  
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. 

 
 
4-5. – Hatályon kívül helyezve. 
 
6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése 
 
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 vizsgálták. A vizsgálat nem tart 
fel semmilyen problémát, így a megszokott módon történik a rendszeres gyermekvédelmi 
kérvények elbírálása. 
 
7./ Jövőre vonatkozó célok 
 
A TOP-1.4.1-15 óvoda fejlesztő pályázatnak köszönhetően a közeljövőben a bölcsőde új 
csoporttal bővül majd, így segítve az édesanyáknak, hogy könnyebben visszaállhassanak a 
munka világába. 
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 
 
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. A 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 5/A § (2) bek. 2. sz. melléklet 4. pomntja alapján minden 
évben tájékoztatjuk a Kormányhivatalt a település bűnmegelőzési tevékenységéről. 
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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  2019. december 31-ig. A családokat a Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat segítségével választották ki. Kenyeret és tejet kapnak adományként, melynek 
mennyisége a családokban lévő gyermeklétszámtól függ. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért 
Alapítvány minden évben jutalmazza a jól tanuló gyermekeket a 8. osztálytól egészen az 
egyetemi tanulmányok befejezéséig, merlyhez az Önkormányzat nyújtja a legnagyobb 
segítséget.. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
……../2019.(V.30.) sz.     határozati javaslat: 
 
Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának  
 
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 2018. évi 
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület az éves szakmai munka 
eredményességét jónak értékeli. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a 

gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját. 
 
Erről értesül: 
          1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
                     2./ Tatár László polgármester 
                     3./ dr. Pető Zoltán jegyző 
                     4./ Képviselő-testület tagjai 
                     5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői   
                     6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 
Fegyvernek, 2019. május 22. 
 
        dr. Pető Zoltán 
              jegyző 
Készítette:  
Török Eszter 
Siposné Szabó Erzsébet 
Bognár Éva 
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Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatójától 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai 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 Képviselőtestület 2018. május 31-i ülésén számolt be az intézmény a szakmai 
munkájáról. A Képviselőtestület az 83/2018.(V.31.) számú önkormányzati határozatával 
elfogadta a beszámolót, feladatot nem határozott meg. 
 
I. AZ INTÉZMÉNY SZEREPE, KAPCSOLATI RENDSZERE A HELYI ELLÁTÓ-
RENDSZERBEN 
 
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). 
 
 
 
III. TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 



4 

A fegyverneki intézményegység 4 telephelyen működik: 
1.) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat / Intézmény Központ Fegyvernek, Szent Erzsébet út173. 
2.) I. sz. Annaházi Idősek Klubja    Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
3.) II. sz. Újtelepi Idősek Klubja    Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40. 
4.) III. sz. Szapárfalui Idősek Klubja    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 az ételminta tárolására. 
 
b) Nappali ellátás (idősek klubjai) 
Mindhárom épület rendelkezik a szakmai jogszabályoknak megfelelő helyiségekkel, külső-
belső akadálymentesítés biztosított.Az I. sz. Annaházi Idősek Klubja infokommunikációs, 
látás és hallás fogyatékkal élők ellátására is alkalmas. 2018-ban az iroda helyiség felújításra 
szorult, padlózat csere és festése történt meg. Mindhárom épület, valamint a nappali ellátás 
határozatlan működési engedéllyel rendelkezik 2017. január 1-jétől. 
Az idősek klubjai rendelkeznek a szakmai munkavégzéshez szükséges eszközökkel. 
Mindhárom klubban van számítógép és internet hozzáférés, az I. sz. Annaházi Idősek 
Klubjában és a II. számú Újtelepi Idősek Klubjában a nyilvántartási rendszer használatához 
számítógép mellett nyomtató is biztosított, valamint az idősek részére is 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 (szolgáti kerékpárok, automata mosógép, 
vérnyomás- ésvércukormérő készülékek, számítógép a napi elektronikus 
jelentéshez)szolgálati mobiltelefon.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. 
 

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. 
 
A szolgálat a szakmai jogszabályoknak megfelelően rendelkezik fő telefonvonallal, 
fénymásolóval, nyomtatóval.Mind a kettő családsegítő és egy fő szociális asszisztens külön 
számítógépen, telefonkészüléken tudja végezni a szakmai munkáját. A területi munkához 
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.  
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III.2. Személyi feltételek: 
 
Fegyverneki telephelyen foglalkoztatottak száma: 

 2017. október 1-jétől 2018. december31-én 
Tényleges: 17 fő 17 fő 
Statisztikai: 16,875 fő 16,875 fő 

 
Minden dolgozó 8 órában van foglalkoztatva, kivéve a pénztárost, aki az intézménynél 
részmunkaidőben, napi 7 órában foglalkoztatott (1 órában a Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár alkalmazza). 
2018. 09.01-től a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnálnyelvvizsga hiányában 2 évre 
jogszabályszerinti mentességgelfoglalkoztatható szociális munkás látja el a szakmai munkát, a 
nyelvvizsga megszerzése folyamatban van. 
 

 Foglalkoztatás szerint: 
 
 17 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 
   (szociális segítő) 

2 fő felsőfokú szociálisszakképesítés  1 főszociális asszisztens 
        (klubvezető) 

1 főmentálhigiénés asszisztens 
(klubvezető) 

4 fő középfokú egészségügyi szakképesítés  2 főáltalános ápoló 
        (klubvezető, gondozónő) 

4 fő általánosra épülő középfokú szakképesítés 4 fő szociális gondozó 
        (házigondozó, gondozónő) 
 1 fő általánosra épülő középfokú   1 fő szociális gondozó 

szakképesítésének megszerzése folyamatban van (gondozónő) 
 1 fő diploma nélküli szociális segítő  1 fő SOS-koordinátor 
 
A dolgozók szakirányú szakképesítése a jogszabályoknak és munkakörüknek megfelelő.1 fő, 
az igazgató szociális szakvizsgával rendelkezik gyermekvédelemből.Nappali ellátásnál 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. 

Szakfeladat 
Hatályos jogszabályi követelmény Tényleges létszám 

Különbözet 
2018. január 2018. december Teljes / fő Statisztika 

Étkeztetés 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - 
Házi segítségnyújtás 4 fő 4 fő 5 fő 5 fő +1 fő 
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Nappali ellátás 
(3 idősek klubja) 6 fő 6 fő 6 fő 6 fő - 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2 fő 2 fő 3 fő 3 fő + 1 fő 

Összesen 14 fő 14 fő 15 fő 15 fő + 2fő 
 
A +2 fő feladatköre a következőképpen alakul: 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a +1 fő a szociális segítő munkakört tölti be, 
feladata hivatalos ügyek intézése, segélykérelmek megírásában való segítségnyújtás. 
A házi segítségnyújtásnál a +1 fő 2019.12.31-ig szóló határozott idejű szerződéssel házi 
gondozónői feladatokat lát el, melyre az intézménynek a későbbiekben is szüksége van a 
zavartalan ellátás érdekében. 
 
IV. A SZAKMAI MUNKA ÉRTÉKELÉSE 
 
Fegyvernek lakosságának életkorszerinti megoszlása: 

 
Település 

lakosságszám 
(2019. január 1.) 

Gyermekek 
(0-18 éves korig) 

Aktív korúak 
(19-62 éves korig) 

Időskorúak 
(62 éves kor felett) 

Fegyvernek 6693 fő 1430 fő 3921 fő 1342 fő 
 
Idősellátás mutatószámai: 
  

Nappali ellátás 
 

Házi 
segítségnyújtás 

 
 

Étkeztetés SOS 
segély-

hívó 

 
 

Összesen 

Férőhely  
Klubtagok 

száma 
(nappali 
ellátás) 

Ellátható 
személye
k száma 

Tényleges 
ellátottak 

I. sz. Idősek 
Klubja, 
Annaháza 

30 fő 31 fő 29 fő 32 fő 78 fő 92 fő 262 fő 

II. sz. Idősek 
Klubja, 
Újtelep 

30 fő 33 fő   55 fő  88 fő 

III. sz. Idősek 
Klubja, 
Szapárfalu 

30 fő 30 fő   28 fő  58 fő 

Összesen: 90 fő 94 fő 29 fő 32 fő 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 biztosítása. 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, 2018. január 1-jén 162 fő volt, amely 
év végére 170 főre nőtt, ennek következtében évközben nem kellett normatíva igényt 
lemondani. Az ellátottak örömmel fogadták az AB menüből történő választás bevezetését. A 
napi nyilvántartás szerinti létszám 115 fő volt. Szombatonként átlagosan 45 fő vette igénybe 
ezt a szolgáltatási formát. Házhozszállítást átlagosan 54 fő igényelt, részükre 5 fő 
tiszteletdíjas + közfoglalkoztatott gondozónők szállítják ki az ebédet.  
 

 Megállapodások száma Napi igénybevétel Szombati étkeztetés 
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2014. 216 fő 134 fő 50 fő 
2015. 164 fő 122 fő 57 fő 
2016. 147 fő 91 fő 39 fő 
2017. 162 fő 115 fő 44 fő 
2018. 170 fő 115 fő 45 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. 
Településünkön minden ellátottunk mind a kettő ellátási formát igénybe veszi. 
 

 Gondozási órák száma  
 2017. 2018. 
Szociális segítés, 
személyi gondozás 

5421 5091,95 

 
A gondozottak átlagéletkora 80 év feletti, legtöbb esetben gyermektelen, vagy távollakó 
gyermekekkel rendelkező idősek. A házi segítségnyújtás során 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. 
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.  
2018-ban 346 fő 80 éven felüli idősnek készítettük el, és vittük ki az önkormányzat 
karácsonyi csomagját. 
 
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. A 
szolgáltatás zavartalanul működik. Jelenleg87,többnyire mobilkészülék van bekötve. A 
telefonkészülékek figyelemmel kísérése, felügyelete folyamatos, a karbantartási feladatokat 
rendszeresen biztosítjuk (akkumulátorcsere, telefontöltők cseréje). A feltöltős kártyák éves 
regisztrációját szintén elvégezzük. 
A használók 500 Ft-ot fizetnek szolgáltatási díjként, melyet a telefonszámlák díjának levonása 
után a polgárőrségnek utal át az intézmény havonta. 
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2018-ban10esetben volt segélyhívás.A beérkezett jelzéseket tekintve 3 az intézmény 
nyitvatartási ideje alatt érkezett be, mind a 3 esetben segítségnyújtásra volt szükség, orvos, 
hozzátartozó értesítésére. A polgárőrség a készenlétük ideje alatt 7 jelzést fogadott, melyből 
minden esetben a helyszínre mentek, és segítséget nyújtottak, 3 esetben orvosi segítséget 
kellett hívni.  
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosságnak szüksége van erre a szolgáltatásra, 
mert biztonságot nyújt az egyedül élő idős számára, és probléma esetén tud a készüléken 
keresztül segítséget kérni. 
 
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 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 fodrászszolgáltatáshavi szinten 
biztosítottSzapárfaluban. A klubok nyáron is folyamatosan nyitva tartanak, nyitottan 
működnek, egyes szolgáltatásokat a település lakosságának is szervezünk, kirándulások, 
strandolások, 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 2018-ban havonkénti bontásban: 
Február: - farsangolások klubonként 
Március: - a Nemzetközi Nőnap megünneplése Szapárfaluban 

-teadélután Újtelepen 
Április: - Anyák Napi rendezvényhez dekoráció készítése, próbák a rendezvényen  
  való fellépéshez. 

- bográcsolás Szapárfaluban 
- népzenei találkozó az Annaházi idősek klubjában, klubtagok bevonásával 

Május:  - közös Anyák Napja rendezvény a Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtárban 
Június:  - strandolásKisújszállás, bográcsban főzés klubonként 
Július:   - strandolás Kisújszálláson 
Augusztus: -szalonnasütések klubbonként 

- tüdőszűrésre szállítás autóval a Telepről és Szapárfaluból 
Szeptember: - szabadtéri főzések 
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- kirándulás a klubtagokkal Szentendrén 
Október:  - Idősek Napja (zenés-táncos rendezvény a Fegyverneki Művelődési Ház és 

Könyvtárban) 
- klubdélutánokszervezése 

November: - névnapok, 80-90. születésnapok ünneplése klubonként 
December:  - mikulásvárás 
  - karácsonyi ünnepségek klubonként 
 
2019-ben 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 intézmény fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Intézményfenntartó Társulás, ide tartozik Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba idős ellátása, 
valamint Fegyvernek családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatása. A társuláson belül 
települések között a kommunikáció zavartalan. Az intézmények működéséhez szükséges 
alapnormatívákon kívül a kiegészítő normatíva hozzájárul a gazdaságosabb működtetéshez. 
 
Az alábbi táblázatban szeretném bemutatni 2014-2018 közöttaz alap és kiegészítő állami 
támogatásokat: 

Település 
2014 2015 2016 2017 2018 

alap kieg. alap kieg. alap kieg. alap kieg. alap kieg. 

Fegyvernek 24.324 10.111 24.864 10.048 23.008 6.167 21.807 6.139 22.231 7.250 

Örményes 6.485 2.531 6.485 2.530 5.619 1.943 5.572 1.855 6.231 1.999 

Kuncsorba 9.014 3.311 9.120 3.326 8.383 3.326 8.383 2.988 8.730 4.901 

Összesen 40.343 16.363 39.823 15.953 40.465 15.904 37.010 11.098 37.192 14.150 

 
Biztosítottuk a társult települések önállóságát (saját szakmai program), a helyi sajátosságokat 
figyelembe vettük. Egységes dokumentáció vezetése folyik a településeken. Némely személyi 
juttatást (pl. munkaruha) továbbra is meghagytunk. Mind a három településenműködik a 
szombati étkeztetés, amely többlet normatíva lehívást eredményezett. Jelenleg az igénylők 
50%-a kéri szombaton is a meleg ebédet.  
 
VI. ÖSSZEGZÉS 
 
SZAKFELADATOK JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSAI 
 
A beszámolási időszakban a szakmai munkát érintően jogszabályi változás nem történt. A 
dokumentációnál használatos nyomtatványaink a jogszabálynak megfelelő adattartalommal 
rendelkeznek. 
 
TOVÁBBKÉPZÉS 
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Minden szakdolgozó rendelkezik szociális szakképesítéssel. 2018 július 1-től mindenki 
továbbképzési időszaka újraindult, az addig megszerzett pontok beszámíthatóak, aki 
időközben a továbbképzési kötelezettségének eleget tett, ezen időponttal újraindult az 
időszak. A vezető beosztást betöltő dolgozók számára a szociális szakvizsga nem elegendő, 
vezető képzésben kell részt venni, melyet 2020. december 31-ig kell teljesíteni. 
 
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. 
 
ELLENŐRZÉS 
 
2018 októberében helyszíni ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatósága. Nappali ellátásnál 960 ellátotti napot nem tudtak figyelembe venni, 
mert 2003-2004. évben nem lett megállapodás kötve az ellátottal nappali ellátásra, csak 
értesítés lett elkészítve a szolgáltatás igénybevételéről. Társulási szinten a házi 
segítségnyújtásnál 7 mutatóval kevesebb személyi gondozás jogcímen járó, illetve +1 fő 
szociális segítés jogcímen járó normatívára való jogosultságot állapítottak meg. 
Összességében társulási szinten 2.703.500 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az 
Önkormányzatot. 
 
VII. HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSA 
 
2017.január 1-től határozatlan működési engedéllyel rendelkezik az intézmény összes 
telephelye, az épületek külső-belső akadálymentesítése biztosított. 
 
VIII. JAVASLATOK A HIÁNYOSSÁGOK FELSZÁMOLÁSÁRA, A SZAKMAI 
MUNKA JAVÍTÁSÁRA 
 
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 2018-ban az intézmény 7 fő közfoglalkoztatott 
alkalmazására kötött szerződést a Járási Munkaügyi Központtal, melyből 6 fő vett részt a 
településünkön a szakmai munkában.3 fő a házi segítségnyújtást, 2 fő a nappali ellátást 
segítette, továbbá 1 fő karbantartói feladatokat végzett. 
A házi segítségnyújtásnál önkormányzati határozat alapján, a már fentebb említett 
2019.12.31-ig szóló határozott idejű álláshelyet betöltő1 fő,házi gondozói tevékenységet lát 
el. Amennyiben ez a státusz nem kerül meghosszabbításra, abban az esetben a határozatlan 
idejű szerződéssel rendelkező munkatársak közül 1 fő a jelenlegi tevékenysége mellett területi 
munkát nem tud végezni. Jelenlegi munkaköre: 

- összefogja a házi gondozónőket, 
- tartja a kapcsolatot kórházak szociális nővéreivel, bentlakásos otthonokkal, 
- végzi a napi jelentést az NRSZH tevadmin oldalán, 
- összesíti a havi gondozási időt, úton töltött időt, 
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- elkészíti a tájékoztatókat a havi elszámoláshoz,  
- nyilvántartást vezet az SOS készülékekről, annak térítési díját beszedi, új igénylés 

esetén a készüléket beüzemeli az igénylő lakásán. A mobilkészülékek esetében a SIM 
kártyák éves regisztrálását elvégzi. 

Így egy teljes állásra jutó házi gondozói terület ellátatlanul maradhat. 
 
IX. EGYÉB ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Összességében az intézmény alapfeladatának a változó jogszabályok és a költségvetés 
függvényében, összehangolt szakmai munkával jelenleg eleget tud tenni. Az intézményhez 
beérkező kérelmeknek eleget tudtunk tenni, elutasításra még nem került sor. Jelenleg nincs 
várakozási lista, viszont vannak nehezen megoldható problémák.  
 
Az intézmény 2019-ben is keresi a pályázati lehetőségeket a hatékonyabb szakmai 
munkavégzés megvalósításához. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az intézmény szakmai beszámolójának megvitatására és 
elfogadására. 
 
………/2019.(V.30.) számú      határozati javaslat: 
 
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyének felnőtt szociális szolgáltatásairól, az intézmény szakmai munkájáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) 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 2018. évi 
beszámolóját elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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./ Képviselő-testület tagjai 
 
Fegyvernek, 2019. május 20. 

 
Tatár László 
polgármester 

 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadásáról  
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Módosult „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárakról és a közművelődésről szóló 
1997.évi CXL tv, illetve hatályba lépett a közművelődési intézmények és közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet. 
A törvény módosítása újra szabályozza a települési önkormányzatok közművelődéssel 
kapcsolatos feladatait, alapszolgáltatásait, szabályozza a rendelet alapszolgáltatásait, és a 
rendelet tartalmi elemeit. Az új szemléletet mutatja az alapszolgáltatások megnevezése, ill. 
figyelembe veszi a település lélekszámát. A törvény értelmében a közművelődéshez való jog 
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység támogatása közcél, feltételeinek 
biztosítása az állam és a helyi önkormányzat feladata. 
 A törvény 76.§ (3) bekezdése felsorolja a közművelődési alapszolgáltatásokat, a (6) 
bekezdése arról rendelkezik, hogy az 5000 fő lakosságszámú település a legalább 2 
alapszolgáltatáson túl, a felsorolt (b-g) ponttal jelölt szolgáltatásokból minimum további 
kettőt megszervez. 
Településünk a (3) bekezdésben felsorolt tevékenységeket, mind anyagi, mind szellemi 
infrastruktúrája alapján el tudja látni. 
Amin az előző rendelethez képest még változtatni kell, az intézmény neve, melyet a 
tevékenységi kör bővülése miatt megkíván: az intézmény nevét Művelődési Ház 
megnevezésről, Művelődési Központ névre kell változtatni. 
A mellékelt rendelet-tervezet pontjai az alábbiakat önti jogszabályi formába: 

1. A rendelet célja 
2. A rendelet hatálya 
3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
4. Az önkormányzat feladattámogatása 
5. Feladatellátás formája, módja és mértéke 
6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 
7. Együttműködő partnerek 
8. Használati díjak 
9. Finanszírozás 
10. Záró rendelkezés az előző rendelet hatályvesztéséről 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet vitassa meg és az alábbiak 
szerint fogadja el! 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……/2019.(….….) önkormányzati rendelet-tervezete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 



Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
E rendelet célja, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, 
azok ellátási formáját, módját és mértékét. 
 

A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott, illetve tulajdonában lévő 
intézményekre. 
 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét. 
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 

alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek 

biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása. 
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
 (3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy 
közösségi tevékenységek végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
 

Fegyvernek Város önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az 
alábbi feladatokat támogatja 

 



4. § 
 
(1)  Olyan ismeretterjesztő tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők 

testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős 
tevékenységek végzését. 

(2) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közművelődésbe történő bevonásának 
segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása. 

(3) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, 
rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 

 
A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 

 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ba foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 

érdekében közművelődési intézményt működtet. 
(2) A közművelődési feladatokat a Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár 

intézménye által az alábbi helyeken látja el:  
- Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.– Művelődési Központ  
- Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 146. – Könyvtár 
- Fegyvernek-Szapárfalu, Ady Endre út. 50. – Közösségi Ház 
 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú 
szakember foglalkoztatását. 

(4) Az intézmény Fegyvernek Város Önkormányzata fenntartásában működő, önálló 
költségvetési szerv. 

(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá 
kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 

(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve, minden évben önkormányzati 
jóváhagyással válik érvényessé. 

 
6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 

 
6. § 

 
(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési 
feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-
testülete gyakorolja. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

(3) Az Önkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 
szóló1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakosság képviselete 
érdekében, legfeljebb hároméves időtartamra, fegyverneki lakosokból és helyi civil 
szervezetekből Közművelődési Kerekasztal alakítható. 

 
A közművelődésben együttműködő partnerek 



7. § 
 
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a) a Fegyverneken működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 
hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 
személyekkel. 

b) Egyházakkal. 
c) Oktatási, nevelési intézményekkel. 
d) Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal. 
f) Fegyverneki Helyi Értéktár Bizottsággal. 
g) Járási, megyei és országos szakmai illetve érdekképviseleti szervezetekkel. 
h)  Testvértelepülések, intézményeivel, civil szervezeteivel. 
i) Tevékenységünkkel kapcsolódunk járási, megyei, országos és határon túli 

partnerszervezeteink, jelentősebb programjaihoz és törekszünk arra, hogy pályázati 
tevékenységünkkel elősegítsük Fegyvernek Város kulturális gazdaságfejlesztésének és 
a lokalitás fejlődését, erősödését.  

 
Használati díjak 

 
8. § 

 
A helyi közművelődési intézmény helyiség, illetve eszközeinek használati díjai 
megállapítására vonatkozó javaslatát, változtatás esetén, a munkatervének elfogadásával egy 
időben terjeszti a fenntartó elé. 

 
A közművelődés finanszírozása 

 
9. § 

 
Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetésből forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő támogatásból és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatásokból és azok pályázati önrészének 
biztosításából. 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1)  Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.   
(2)  Ezzel egyidejűleg a helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.01.) önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 
(3)  A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közművelődési intézményben 

közzéteszi. 
 
 

Tatár László        dr. Pető Zoltán 
            polgármester               jegyző 



 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. május 30-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
Kötelezettségvállalás a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-

Tud döntőjében résztvevő Idősek Klubja tagjainak 
szállásköltségéről  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, 
Tájékoztató, Beszámoló 

Melléklet:  0 

Készítette:  
Siposné Szabó Erzsébet 

Véleményezésre 
megküldve:  

Oktatási és Szociális Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. május 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére 
kötelezettségvállalás a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjében résztvevő Idősek 
Klubja tagjainak szállásköltségéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ idősek klubjainak tagjai 2019. 
január 18-án bemutatkoztak a Szolnokon megrendezésre kerülő IX. Országos Nyugdíjas KI-
MIT-TUD elődöntőjén. 
2019. április 1-2-3-án Harkányban a középdöntőben, 5 kategóriában továbbjutottak. 
 
2019. május 31. június 1-2-án kerül megrendezésre a döntő Harkányban. A háromnapos 
rendezvény szállásköltsége – három napra félpanziós ellátással - 24.950.- forint/fő, összesen 
374.250,- Ft, melyet az idősek nem tudnak kifizetni.  
 
Siposné Szabó Erzsébet, az intézmény vezetője kérte az önkormányzat segítségét, mely 
alapján javaslom, hogy a 2019. évi költségvetés terhére vállaljon kötelezettséget a képviselő-
testület az előterjesztésben szereplő szállásköltségre és fogadja el az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
………/2019.(V.30.)    határozati javaslat: 
 
Kötelezettségvállalás a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjében résztvevő Idősek 
Klubok tagjainak szállásköltségéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a IX. 
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjében résztvevő Idősek Klubja tagjai 
szállásköltségének kifizetésére 374.250,- forint összeg erejéig az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének terhére.  

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Pénzügyi csoportvezető 
5.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

 
Fegyvernek, 2019. május 22. 
 

Tatár László    
polgármester   

Készítette: Siposné Szabó Erzsébet 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. május 30-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
Az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken” ösztönző 

támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati 
rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról  

Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 
Beszámoló 

Melléklet:  2 

Készítette:  
Török Eszter 

Véleményezésre 
megküldve:  Oktatási és Szociális Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. május 22.  
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére az 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) 
önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án elfogadta az 
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.30.) 
rendeletet. A képzési támogatásra kiírt pályázat leadási határideje 2019.06.30., a leadott 
pályázatok minden hónapban elbírálásra kerülnek. 2 pályázó adta le jelentkezését, melyekről 
az Oktatási és Szociális bizottság előzetes véleményezése után a Képviselő-testület a rendelet 
értelmében nyílt ülésen dönt. A beérkezett pályázat 2 főiskolás pályázóé, mind a két pályázat 
bírálható. A beérkezett pályázatokat az Oktatási és Szociális bizottság támogathatónak ítélte.  
 
A Főiskolás ösztöndíj estében a Támogatási szerződésben szereplő forráshoz képest 
túligénylés van, mely hiány pályázaton belüli forrás átcsoportosítással biztosítható.  
Ennek jóváhagyásáig támogatás folyósítása nem történhet meg, azonban a támogatási 
szerződés feltételesen megköthető.  
 
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
 
……./2019.(V.30.) sz.      önkormányzati határozat: 

Poós Petra 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Poós Petra Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális 
Bizottság javaslata alapján Poós Petra pályázatát támogatja. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés feltételes megkötésére a mellékelt 
ellenőrzési lap alapján, valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére. 

 
Erről értesül:  

1.)Tatár László polgármester 
2.)dr. Pető Zoltán jegyző 
3.)Nardai Dániel 
4.)Angyal Csaba 
5.)Török Eszter 
6.)Képviselő-testület tagjai 
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7.) Poós Petra   
 
Fegyvernek, 2019. május 22. 
        Tatár László 
        polgármester 
 
 

……./2019.(V.30.) sz.      önkormányzati határozat: 

Gúth Petra 13/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - 
Esély Fegyverneken" képzési támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gúth Petra Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken képzési támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Szociális 
Bizottság javaslata alapján Gúth Petra pályázatát támogatja. 

 
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat a támogatási szerződés feltételes megkötésére a mellékelt 
ellenőrzési lap alapján, valamint a források átcsoportosításának kezdeményezésére. 

 
Erről értesül:  

1.)Tatár László polgármester 
2.)dr. Pető Zoltán jegyző 
3.)Nardai Dániel 
4.)Angyal Csaba 
5.)Török Eszter 
6.)Képviselő-testület tagjai 
7.) Gúth Petra  

 
Fegyvernek, 2019. május 22. 
 
        Tatár László 
        polgármester 
 
 
 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018 (VIII.31.) számú 
rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Poós Petra 

a pályázat beérkezésének ideje: 2019.05.02. 

a pályázat iktatószáma: F/5437/2019 

Tanulmány megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnök 

Elért pontszám:30p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 



    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                          

j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási és Szociális Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján 
jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

 

Az Oktatási Szociális Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az 
ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 6 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2021.01.31. 

Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó 

Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú  pályázat 

támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) 

főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék) a 



középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának 

feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a 

feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti feltételekkel 

történhet meg. 

 

 

Fegyvernek,2019. május hónap … nap 

 

                                                                                                             Molnár Barna 

                                                                                                     Szociális Bizottság Elnöke 

 

 

 
 
 

                   

 

   

 

 

 



ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT 
ELLENÖRZŐ LAP 

 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018 (VIII.31.) számú 
rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett pályázatára. 

 

1. Pályázatot benyújtó személy 

neve: Gúth Petra 

a pályázat beérkezésének ideje: 2019.04.18. 

a pályázat iktatószáma: F/5323/2019 

Tanulmány megnevezése: Vidékfejlesztési agrármérnök 

Elért pontszám:30p 

2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 

a) Pályázati adatlap                                                                             IGEN            NEM 

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél                                       IGEN            NEM 

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó  

   nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt 

   dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon  

   megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)                        IGEN             NEM 

d) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény 

   által kiállított igazolás                                                                      IGEN             NEM 

e) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról 

   ( felhívás 2.számú melléklete)                                                          IGEN              NEM 

f) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő 

   testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban 

   (felhívás 3.számú melléklete)                                                            IGEN             NEM  

 

Amennyiben rendelkezésre áll: 

g) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat    IGEN                NEM  RELEVÁNS 

h) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi           IGEN               NEM RELEVÁNS 



    kivonatának másolata 

i) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )                          

      (felhívás 4.számú melléklete )                                        IGEN               NEM RELEVÁNS 

                                                                                                                                                          

j)  Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval  

    munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére 

    irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat                    IGEN              NEM RELEVÁNS 

k) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken 

   működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben 

   végzet önkéntes munkáról szóló igazolás                  IGEN              NEM RELEVÁNS 

 

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel                                       IGEN             NEM 

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:                                         IGEN             NEM 

- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 
dokumentumok: 

- Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása: 
 
 

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel: 

                                                                                                               IGEN             NEM 

Az Oktatási és Szociális Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján 
jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz (1-4.pont) adatait, megjegyzéseit. 

 

Az Oktatási Szociális Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges hiánypótlásokkal együtt-és az 
ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő döntést hozza: 

A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint                             IGEN             NEM 

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 6 hónap,  

Oktatási tevékenység várható befejezésének időpont: 2022.01.31. 

Támogatás összege: bruttó 30.000.- Ft/hó 

Az Oktatási Bizottság megállapítja, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00033 kódszámú  pályázat 

támogatási szerződés költségek listája 4. tevékenység Ösztöndíj támogatása (bruttó, járulék) 

főiskolásoknak során forráshiány van, az Ösztöndíj támogatások(bruttó,járulék) a 



középiskolások költségvetési során költség többlet van. A tárgyi pályázat támogathatóságának 

feltétele, a támogatási szerződés költségvetésének módosítása. A támogatási szerződés ezzel a 

feltétellel megköthető. A támogatás folyósítása a jóváhagyást követően az eredeti feltételekkel 

történhet meg. 

 

 

Fegyvernek, 2019. május hónap ….. nap 

 

                                                                                                             Molnár Barna 

                                                                                                     Szociális Bizottság Elnöke 

 

 

 
 
 

                   

 

   

 

 

 




