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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 
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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: 
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                                                                                               (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 
 
 
 
 
 
 



A ………./2019.(……….) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 
 
 

 
A szociális helyzet alapján és szolgálati jogcímen bérbe adott lakások havi lakbérének 

mértéke: 

 
 - összkomfortos lakás esetén     365,- Ft/m2 

 - komfortos lakás esetén    335,- Ft/m2 

 - félkomfortos lakás esetén    310,- Ft/m2 

 - komfort nélküli lakás esetén   235,- Ft/m2 

 - szükséglakás esetén     110,- Ft/m2 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére a 
lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívással fordult önkormányzatunkhoz a lakások 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) 
önkormányzati rendelettel kapcsolatban. A rendelet módosítása helyett új rendelet 
megalkotására kerül sor, mely tartalmazza a hatályos jogszabályi előírásokat.  
 
Fontos kiemelni, hogy önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be az „Esély Otthon – 
Esély Fegyverneken" (EFOP – 1.2.11-16-2017-00033) elnevezésű projektre. Ennek keretében 
az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások jelentős része felújításra kerül. Ezen 
ingatlanok hasznosítása a pályázati kiírásoknak megfelelően az „Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
előírásai szerint kerülnek kiutalásra.  
 
Ebben a pályázatban 3 ingatlan, azon belül 8 lakás kerül felújításra. Önkormányzatunk 
tulajdonában lévő további 8 ingatlanban található 12 db lakás marad abban a körben, mely 
ezen rendelet rendelkezése alapján adható bérbe.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
A jogalkotásról szóló tv. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során értékelni kell:  

a.) a tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait, 
b.) környezeti és egészségi következményeit, 
c.) adminisztratív terheit befolyásoló hatásait,  
d.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, 
e.) a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 
f.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 
A társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:  
Az önkormányzati bérlakások hasznosításával kielégíthető azon társadalmi rétegek igényei, 
akik időlegesen, vagy tartósan nem tudják a lakhatásukat megoldani.  
A rendelet megalkotása gazdasági hatással nem bír. 
Az önkormányzati bérlakások hasznosításával önkormányzatunk bevételt tud realizálni.  
 
Környezeti és egészségi következményei: 
A rendelet-tervezet elfogadásának nincsenek környezeti és egészségi hatásai. 
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Adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: 
A rendelet-tervezetnek nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.  
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
Önkormányzatunk számára törvényi kötelezettség a lakásrendelet megalkotása.  
 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  
Amennyiben önkormányzatunk nem alkotja meg rendeletét, a Kormányhivatal törvényességi 
felhívást intéz a képviselő-testülethez, hogy tegyen eleget rendelet-alkotási kötelezettségének.  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:  
A jelenlegi hatályos rendelethez képest többlet feltétel nem szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek.  
 

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

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
és e) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 3. § (1) 
bekezdésében, valamint a 2. sz. mellékletben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

1.§ 
 
E rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
lakásokra, a lakáshoz tartozó helységekre és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, kivétel 
az „Esély Otthon – Esély Fegyverneken" (EFOP – 1.2.11-16-2017-00033) elnevezésű 
projekten belül felújításra kerülő lakásokra, melyek hasznosítását az „Esély Otthon - Esély 
Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 
szabályozza. 
 

2. § 
 
(1)  A bérlő kijelölésére vagy kiválasztására vonatkozó jogokat, továbbá a bérbeadói 
hozzájárulás megadásának jogát ezen rendelet felhatalmazása alapján Fegyvernek Város 
polgármestere gyakorolja. 
(2)  A bérbeadói egyéb, törvényben vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feladatokat - a bérlő kijelölési vagy kiválasztási jog, továbbá a bérbeadói hozzájárulás 
megadása kivételével - az önkormányzat költségvetési szerve a Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (továbbiakban: Intézmény) gyakorolja. 
                                                                       

3. § 
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1. A lakások bérletére vonatkozó rendelkezések  
 
(1) A Képviselő-testület Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások 
bérbeadása vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlását a polgármesterre ruházza át 
(továbbiakban: bérbeadó).  
(2) Önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása csak lakás céljára történhet. 
(3) A bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A 
bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles 
távollétét megelőzően, legalább öt nappal írásban a bérbeadó részére bejelenteni. 
A bérleti szerződést e rendelet rendelkezései alapján lehet megkötni. 
 

4.§ 
 
(1) A lakásokat szociális helyzet alapján, és nem szociális helyzet alapján - költségelven, vagy 
piaci alapon - lehet bérbe adni. A bérbeadás módját a kiutaló megállapodásban is rögzíteni 
kell. 
(2) A bérbeadás az alábbi jogcímeken történhet: 
a) szolgálati jogcímen, 
b) pályázat elnyerésének jogcímén, 
c) lakáscsere jogcímén, 
d) bérleti jogviszony folytatásának jogcímén, 
e) elhelyezési kötelezettség jogcímén, 
f) szociális helyzet jogcímén. 
 
Piaci alapon csak a (2) bekezdés b) pontja szerint történhet bérbeadás. 
 

5.§ 
 

2. Szociális alapon történő bérbeadás feltételei 
 
(1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra azok a nagykorú magyar 
állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándoroltak, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek, valamint a 
jogszerűen, életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó és állandó lakóhellyel rendelkező 
EGT állampolgárok jogosultak, 
a) akinek - a vele együtt költöző személyeket is beleértve - az egy főre jutó havi nettó 
átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori, saját jogú öregségi nyugdíjminimum 
összegének 80 %-át, egyedülálló esetén a 120 %-át, valamint 
b) akinek - a vele együtt költöző személyeket is ide értve - nincs a tulajdonában lakás 
vagy nem rendelkezik lakás holtig tartó haszonélvezeti jogával. 
Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra, 
a) akinek a tulajdonában vagy haszonélvezetében bármilyen ingó vagy ingatlan vagyon van,  
melynek értéke meghaladja az 500 e Ft-ot.     
b) aki szociális, jövedelmi, vagyoni  viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat 
közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelentenek 
c) aki, vagy vele együtt költöző személy ingatlantulajdonát, vagy tulajdoni hányadát 5 éven 
belül elidegenítette, és annak értéke meghaladja az 500 e Ft-ot. 
Az (1) bekezdésben megjelölt feltételeknek megfelelő személyek közül előnyben kell 
részesíteni azt, 
a) akinek a háztartásában 18 éven aluli gyermek van, 
b) aki, vagy vele együtt költöző személy súlyos egészségkárosodásban szenved, 
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d) aki hajléktalan, 
e) aki szükséglakásban lakik. 
 

6.§ 
 

3. Szolgálati jogcímen történő bérbeadás feltételei 
 
(1) Az önkormányzat és intézményei megfelelő szakember ellátása érdekében, pályázat 
mellőzésével lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása az önkormányzat, 
vagy valamely intézményének feladatellátásához szükséges. Önkormányzati tulajdonú lakás 
szolgálati céllal biztosítható még a település szempontjából fontos feladatokat ellátó 
személyek számára. 
(2) Szakember elhelyezés körében csak akkor adható bérbe önkormányzati lakás, ha a 
kérelmező és vele együtt költöző tulajdonában, bérletében nincs, és 5 éven belül nem is volt 
Fegyvernek közigazgatási területén lakóingatlan. Szolgálati jelleggel történő bérbeadásánál, 
amennyiben a bérlő munka-, vagy szolgálati viszonya ennél kevesebb időre szól, akkor 
munka-, vagy szolgálati viszonyának fennállásáig. 
(3) Szakember elhelyezés céljára bérbe adott lakás esetén a 20. § rendelkezései nem 
alkalmazhatók. 
(4) A szolgálati lakások bérbeadása az 1. sz. mellékletben szereplő díjak szerint történik, a 
kérelmet a polgármester bírálja el. 
 

7. § 
 

4. Pályázati jogcímen történő bérbeadás 
 
Pályázat elnyerésének jogcímén történő bérbeadás esetén a bérbeadó a lakást annak adja 
bérbe, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. 
                                               

5. A pályázati eljárás szabályai 
 

8.§ 
 
(1) Pályázati eljárás útján kell bérbe adni azokat az önkormányzati bérlakásokat, amelyek  
a)        kötelező elhelyezési feladatok ellátásához nem szükségesek, 
b) nem szolgálati jelleggel,  
c) nem lakáscsere jogcímén,  
d) nem bérleti jogviszony folytatása jogcímén,  
e) nem szociális helyzet jogcímén kerülnek bérbeadásra.  
A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázatot kiíró szerv nevét, székhelyét,  
b) a meghirdetett lakás műszaki jellemzőit, (szobaszám, hasznos alapterület,
 komfortfokozat) címét,  
c) a lakás hasznosításának módját,  
d) a lakbér minimális összege az 1. sz. mellékletben szereplő díjnál nem lehet 

alacsonyabb, 
e)         utalást arra, hogy a pályázat nyertese a legmagasabb bérleti díjat vállaló 
e) a pályázat benyújtásának határidejét, módját, helyét,  
f) a hasznosítani kívánt lakás megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatót, 
g)   a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével 

meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkák megjelölését, költségét, 
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h) pályázat elbírálásának határidejét.  
(2) A pályázatot hirdetmény útján kell közzétenni.  
(3) A pályázati kiírást a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a város honlapján kell 
megjelentetni. A pályázat benyújtására - a városi lapban történő megjelenéstől számított - 
legalább 15 napos határidőt kell biztosítani. 
(4) A pályázatot az Intézményvezetőnél kell benyújtani. 
(5) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat piaci elven történő bérbeadás esetén 
a Pénzügyi bizottság rangsorolja, melyből a bérlő személyét a polgármester jelöli ki a 
rangsornak megfelelően. 
(6) Piaci elven hasznosított lakás esetén a bérleti szerződést azzal a pályázóval kell 
megkötni, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot, amennyiben egyetlen pályázat 
érkezik, a Polgármester dönthet új pályázat kiírásáról. 
(7) A lakbér mértékét a rendelet 1. számú mellékletében szereplő díjaknál magasabb 
összegben kell meghatározni.  
 

9.§ 
 
(1) A lakásbérleti szerződés határozott időre, legfeljebb két év időtartamra köthető meg. 
(2) Az Intézmény a bérlő kijelöléséről szóló döntését követő 10 napon belül köteles a 
megjelölt személlyel a bérleti szerződést megkötni. 
(3) Amennyiben a pályázati eljárás nyertese 10 napon belül a bérleti szerződést nem köti 
meg a bérbeadó írásban szerződéskötésre felszólítja azzal, hogy ha 5 napon belül 
szerződéskötésre nem jelenik meg akkor a szerződéskötésre a pályázati eljárásban a második 
legtöbb bérleti díjat ajánló pályázó válik jogosulttá. 
(4) Ha a kijelölt bérlő a szerződésben megjelölt időpontban, illetve az azt követő nyolc 
napon belül a lakást önhibájából kívül nem veszi birtokba, az eljárást a (3) bekezdésben 
foglaltak szerint kell lefolytatni. 
(5) A (3) - (4) bekezdésben foglalt esetben az Intézmény a lakásra, a rangsorban megjelölt 
következő személlyel köthet szerződést.  
 

10.§ 
 
(1) A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: 
a)  a bérlő, valamint a vele együtt költöző személyek nevét, születési helyét, idejét, anyja 
nevét, 
b)  a lakás címét, helyrajzi számát, hasznos alapterületének nagyságát, komfortfokozatát, 
a lakás helyiségeit, 
c)  önkormányzati tulajdonjogára utalást, bérbeadás módját, 
d)  a lakás birtokba adásának időpontját, a bérleti jogviszony időtartamát, feltételeit, a 
fizetendő lakbér összegét, és megfizetésének módját, időpontját, 
e)  ha a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét a bérlő vállalja, a lakás 
helyreállításának munkanemeit, azok költségét, a költségek bérlő részére történő 
megtérítésének módját, valamint a munkák elvégzésének határidejét, a rendelet 14. §- bán 
foglaltak szerint kell végrehajtani 
f)  a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő kötelezettségeit, 
g)  a bérleti jogviszony megszűnése után a bérlő igényt tarthat-e és milyen elhelyezésre, 
h)  lakásba fogadás szabályait, valamint figyelmeztetést, hogy milyen esetben lehet ennek 
a szerződés felmondás a következménye, 
i)  a bérlő lakás és udvara fenntartásával és állagmegóvásával kapcsolatos feladatait, 
kötelezettségeit, 
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j) a bérlő bejelentési kötelezettségét saját tulajdonú lakás vásárlása, építése vagy egyéb 
szerzése esetén, valamint ennek jogkövetkezményeit, 
k) azt a kikötést, hogy a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles 
életvitelszerűen a lakásban lakni, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Lt.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott kikötést, valamint azt, hogy ezen 
rendelkezések megsértése felmondási ok, 
l) tájékoztatást, hogy a bérbeadó a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint a 
bérbeadás feltételeinek meglétét évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, 
m) tájékoztatást a bérleti szerződés meghosszabbításának lehetőségéről, 
 n) azt a kikötést, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv,a Lt. és a helyi lakásrendelet rendelkezései irányadók, 
o) a rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja fennállása esetén a bérbeadó és a bérlő 
e vonatkozású megállapodását. 
Az (1) bekezdés e) pont tekintetében a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és 
Fejlesztési Intézmény javaslatára a Polgármester a munka elvégzésének határidejét - a bérlő 
írásbeli kérelmére - indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal 
meghosszabbíthatja. 
 

11.§ 
 
A szociális rászorultság fennállása esetén a szociális bérlakás bérlője kérésére a lakásbérleti 
szerződés a lejárat napját megelőző legfeljebb tíz nappal, de legkésőbb a lejárat napján, a 
bérlő írásbeli kérelmére újabb határozott időtartamra legfeljebb újabb két évvel 
meghosszabbítható, amennyiben a rendelet 5. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek 
megfelel. 
Szolgálati lakás bérletének időtartama újabb, legfeljebb két évre meghosszabbítható a bérlő 
írásbeli kérelmére, amennyiben az 6. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek 
megfelel. 
A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek meglétét a bérleti jogviszony 
fennállása alatt évente felül kell vizsgálni. 
Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 5. §-ban meghatározott feltételek már 
nem állnak fenn, akkor a bérleti szerződést 2 hónap felmondási idővel meg kell szüntetni. Ezt 
a kitételt a megkötendő szerződésben szerepeltetni kell.  
A piaci elven kötött lakásbérleti szerződés nem hosszabbítható meg, a szerződés lejártát 
követően új pályázati eljárást kell lefolytatni. 
 

II. Fejezet 
 

6. Felek jogai és kötelezettségei 
 

12.§ 
 
Az Intézmény a lakást a bérlő részére a bérleti szerződésben meghatározott időpontban, 
tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt 
hibák, hiányosságok megszüntetéséről az Intézmény köteles gondoskodni. Ha az Intézmény e 
kötelezettségét nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát helyette és költségére elvégeztetheti 
a bérbeadó írásban történt felhívását követően. 
A felek megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá, figyelemmel a rendelet 14. §-ában foglaltakra. 
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A lakás átadásakor leltárt kell felvenni, abban fel kell tüntetni a lakás, illetőleg a 
lakásberendezések tényleges állapotát, valamint a bérlő észrevételeit. A bérlő az átvételt a 
leltár aláírásával elismeri. 
A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha egyes lakásberendezéseket: 
a) az Intézmény és a bérlő megállapodása alapján az Intézmény költségére a bérlő szerzi 

be, 
b) az Intézmény azért nem szolgáltat, mert erre a bérlő nem tart igényt. 
 

13. § 
 
Az Intézmény köteles gondoskodni: 
a) az épület karbantartásáról, 
b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, 
c) a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák 
megszüntetéséről. 
A bérlő köteles gondoskodni: 
a) a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, 
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, a lakás belső falainak festéséről, valamint a lakáshoz 
tartozó melléképület, kerítés karbantartásáról, 
b) az elektromos vezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a lakásban a 
fogyasztásmérőtől, valamint a biztosíték táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák 
kijavításáról, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréjéről, 
c) a lakás, és udvara tisztántartásáról, 
d) a lakásberendezések felújításáról, 
e) a közüzemi díjak fizetéséről. 
 

14. § 
 
Az Intézmény írásban hozzájárulhat, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő 
a munkák elvégzésének költségét vállalja. 
A kérelemhez csatolni kell a bérlő által elvégezni kívánt munka az Intézmény által 
jóváhagyott költségvetését, a munkajellegétől függően a műszaki leírást, tervet, vagy az 
engedélyező hatóság által megkövetelt dokumentumokat, valamint a költségek elszámolására 
vonatkozó megállapodást. 
Ha a bérlő az (1) bekezdésben foglalt munkát hozzájárulás vagy hatósági engedély nélkül 
végzi el, az Intézmény követelheti az eredeti állapot helyreállítását. 
A lakás átalakításával, korszerűsítésével kapcsolatos költségek elszámolására az Intézmény és 
a bérlő megállapodása az irányadó. Az Intézmény csak a lakás rendeltetésszerű használatra 
alkalmassá tételéhez kapcsolódó költségek, valamint a lakás komfortfokozatának, 
korszerűségének emeléséhez szükséges mértéket meg nem haladó költségek megfizetését 
vállalhatja lakbérbeszámítás útján, vagy ezt a költséget egy összegben megtéríti. Ha a felek a 
bérbeszámítást választják, úgy szerződésben kell meghatározni, hogy a bérlő hány hónapra 
mentesül a lakbérfizetési kötelezettség alól. 
Ha a bérlő lakásbérleti jogviszonya a beszámítható költségének megtérülése előtt megszűnik, 
az Intézmény köteles a hátralékos összeget a bérlő vagy örököse részére egy összegben, vagy 
a felek által meghatározott részletekben megfizetni. 
 

15.§ 
 
A bérlő és a vele együtt lakó házastársa közös kérelmére, bérlőtársi szerződést kell kötni, 
kivéve szolgálati lakás esetében. 
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A bérbeadó a hozzájárulását abban az esetben adhatja meg, amennyiben a bérlőtársi szerződés 
megkötése esetén az együttlakók minden tagja részére legalább 6 m2 nagyságú lakóterület 
még biztosított. 
 

16.§ 
 
Önkormányzati lakásban megüresedett társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére, 
a megüresedéstől számított 15 napon belüli írásbeli kérelmére kiadható. 
A lakbér mértékét a terület növekedésével arányos mértékben növelten kell megállapítani. 
A lakrész csak a bérlő részére megállapított bérleti idő tartamáig utalható ki. 
 

17.§ 
 
A lakásra vonatkozó bérleti szerződés megszűnése után a lakásban maradó és a lakást jogcím 
nélkül használó, a lakásra kötött bérleti szerződés szerinti lakbérrel azonos mértékű 
lakáshasználati díjat köteles fizetni. 
A lakást jogcím nélkül használó, amennyiben másik lakásra nem tarthat igényt, a használati 
díjat két hónap elteltével a kétszeresére, három hónap elteltével a háromszorosára kell emelni. 
A lakáshasználati díjat lakbér emelés esetén az új bérleti díjnak megfelelően, aktualizálni kell. 
A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja élettársát, valamint 
testvérét, amennyiben lakástulajdonnal, vagy haszonélvezeti joggal nem rendelkeznek. 
A bérbeadó hozzájárulását abban az esetben adhatja meg, amennyiben a befogadás után az 
együttlakók minden tagja részére legalább 6 m2 nagyságú lakóterület még biztosított, 
valamint a bérlőnek bérleti díj tartozása nincs. 
A bérbeadó írásbeli hozzájárulásában ki kell kötnie, hogy a lakásbérleti szerződés 
megszűnését követően a lakásba hozzájárulással befogadott személyek a lakásból kötelesek 
térítési és elhelyezési igény nélkül kiköltözni. 
Amennyiben a bérbeadónak tudomására jut, hogy a lakásban hozzájárulás nélkül más személy 
is lakik befogadottként, köteles a bérlőt felszólítani a befogadott személy lakáshasználatának 
8 napon belüli megszüntetésére. Amennyiben ennek határidőre nem tesz eleget a lakásbérleti 
szerződés azonnali hatállyal megszüntethető. 
  

18. § 
 
A bérlő sem a bérelt lakást, sem annak egy részét további bérletbe nem adhatja. Amennyiben 
a bérbeadó engedélye nélkül idegen személyt fogad be tartósan az ingatlanba a bérleti 
szerződés azonnali hatállyal felmondható és a bérlő újabb bérlakásra vagy bármilyen 
kártérítésre nem jogosult. 
 

19. § 
 
A lakásbérleti jogot az arra jogosult személy változatlan feltételek mellett folytathatja, ha 
jogosultságát az e rendeletben foglaltak alapján a polgármester elismerte. 
A lakásbérleti jog folytatására jogosultnak a bérlő halálától számított 30 napon belül kell 
kérni a jogosultsága elismerését. A jogosultság elismerése írásban, bérbeadásról szóló 
megállapodással történik. 
Ha a lakásbérleti jog folytatására van olyan jogosult személy, aki e jogának elismerését a (2) 
bekezdésben előírt határidőben nem kérte, fel kell hívni, hogy 8 napon belül nyilatkozzék, 
kíván-e jogával élni. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

7. Ellenőrzés 
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20.§ 

 
Az Intézmény a 3. § (3) bekezdésben foglaltak teljesítését, rendeltetésszerű használatot, 
valamint a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy 
alkalommal ellenőrzi, melyről jegyzőkönyv készül. 
Az Intézmény az (1) bekezdésben meghatározottakon túl is tarthat ellenőrzést, amennyiben 
tudomást szerez az e rendeletben, valamint a bérleti szerződésben foglaltak megsértéséről. Az 
ellenőrzést a tudomásszerzést követő 5 napon belül kell megtartani és azt követő 6 hónapon 
belül meg kell ismételni. 
A bérlő arra alkalmas időben a lakásba bejutást biztosítani, és az ellenőrzést tűrni köteles. 
 

8. A lakásbérlet megszűnése 
 

21.§ 
 
A bérbeadó és a bérlő az önkormányzati lakásra kötött bérleti szerződést közös 
megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, 
vagy pénzbeli térítést fizet. 
Másik lakás bérbeadása esetén a lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét lakás 
a) komfortfokozatát, 
b) hasznos alapterületét, 
c) műszaki állapotát, 
d) lakóhelyiségeinek számát, 
e) településen és épületen belüli fekvését, 
f) lakbérét. 
 
Ha a bérlő másik lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, alacsonyabb 
komfortfokozatú lakás bérletét is elfogadja, úgy pénzbeli térítésként a bérbeadó 
vagyonkezelésében lévő legmagasabb bérleti díjjal bérbe adott lakás - adott évben esedékes - 
éves bérleti díjának 50 %-ának megfelelő összegre jogosult. 
Ha a bérlő másik lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke a lakás 
– egy naptári évre esedékes - éves bérleti díjának 100 %-a. 
Pénzbeli térítés megfizetésének szabályai: 
a)  Feltétel, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti 
szerződéssel rendelkezzen. 
b)  A bérleti szerződés közös megegyezéssel - pénzbeli térítés ellenében történő 
megszüntetésére elsősorban az Önkormányzat kezdeményezése alapján önkormányzati 
érdekből (pl. város rehabilitációs vagy városfejlesztési feladatok végrehajtása) kerülhet sor. 
c)  Az önkormányzati érdek fennállásáról és a pénzbeli térítés mértékének 
jóváhagyásáról a bérbeadó dönt. 
d) A bérlőt megillető pénzbeli térítésből le kell vonni a bérlő lakással kapcsolatos tartozásait 
és a bérlőt terhelő - általa nem teljesített- kötelezettségek pótlásával kapcsolatban felmerülő 
költségeket. A pénzbeli térítés kifizetésére csak a lakás leadást követően a lakás műszaki 
állapotának, valamint a fennálló tartozások ismeretében kerülhet sor. 
e)  A megítélt pénzbeli térítést az Önkormányzat banki átutalással tejesíti. 
 

22. § 
 
A bérbeadó a szerződést írásban akkor is felmondhatja, ha a bérlő a lakást két hónapot 
meghaladó időtartamra elhagyja, és ennek okát, valamint időtartamát a bérbeadónak 
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előzetesen nem jelenti be, kivéve, ha az Intézmény felhívására 15 napon belül igazolja, hogy a 
lakást 
a) egészségügyi ok, vagy 
b) tanulmányok folytatatása, vagy 
c) munkahely megváltozása miatt hagyja el. 
 

23. § 
 
A Lt. 26. § (1) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a bérbeadó megfelelő cserelakást nem 
tud felajánlani, pénzbeli térítést kell a bérlő részére fizetni. A pénzbeli térítés mértéke az adott 
lakás - egy naptári évben esedékes - éves bérleti díjának 100 %-ának megfelelő összeg. 
A megfizetésre a rendelet 22. § pénzbeli térítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 

24. § 
 
Lakáscsere jogcímén történő bérbeadás esetén a Lt. 29. §-ban foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 
 

25. § 
 
(1) A bérlő köteles a szerződés megszűnésekor a lakást a vele együtt élő családtagokkal és a 
befogadott személyekkel együtt elhagyni, és azt tisztán, üresen, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban, a bérleti jogviszony megszűnését követő 15 napon belül az Intézmény 
rendelkezésére bocsátani. 
(2) Amennyiben a lakás visszaadásakor a felek úgy állapodnak meg, hogy a lakást és a 
lakberendezéseket az Intézmény teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a bérlő keletkezett költségek megtérítésére vonatkozó 
kötelezettségét, a kötelezettség pénzben kifejezett mértékét, a megfizetés határidejét és 
módját. 
 

9. A lakbér mértéke 
 

26.§ 
 
(1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének képzésénél a lakás 
komfortfokozatát és alapterületét kell számításba venni. 
(2) A költségelven bérbe adott lakások lakbérének képzésénél az (1) bekezdésben 
meghatározott költségeken túlmenően figyelembe kell venni az épületek üzemeltetésével és 
működtetésével kapcsolatos ráfordításokat is. 
(3) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbérének mértékét úgy kell megállapítani, hogy 
tartalmazza mindazon, az Intézmény vagyonkezelésében lévő lakások működtetésével, 
fenntartásával kapcsolatos költségeket is, melyek az (1) és (2) bekezdés szerinti lakbérképzés 
során nem vehetők figyelembe, és az így képzett lakbér bevételéből nyereség is képződjön. 
 

27. § 
 
A lakásbérleti jog fennállása esetén a lakás használatáért a bérlő bért köteles fizetni. 
A lakbért a lakás bérbeadási módja, hasznos alapterülete, valamint komfortfokozata 
figyelembe vételével kell megállapítani. 
A lakás havi bérének összege a lakás hasznos alapterületéhez és a komfortfokozatához rendelt 
díj szorzata. 
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A lakbért módosítani kell, ha lakbér mértékét növelő, vagy csökkentő tényezőként változás 
következik be a lakás alapvető jellemzőjében, így különösen komfortfokozatában, 
alapterületében. 
A lakbér összege piaci elvű hasznosításnál a nyertes pályázó által pályázatában vállalt lakbér.  
 

10. A lakbértámogatás, megállapításának és folyósításának rendje 
 

28. § 
 
(1) A szociális helyzet kiutalt lakás bérlője kérelmére lakbértámogatás adható: 
a)  ha a lakásban közös háztartásban jogszerűen élő családtagok egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, vagy 
b)  ha a fizetendő havi lakbér összege a háztartás havi összjövedelmének 40 %-át eléri, 
vagy meghaladja, vagy 
c) ha a család az (5) bekezdésben meghatározott, elismert lakásnagyságot nem 

meghaladó lakásban lakik. 
(2)   A kérelmet a Polgármester bírálja el, megállapítja a lakbértámogatás mértékét, 

folyósításának idejét. 
(3)       A lakbértámogatás mértéke a bérleti díj 50 %-áig terjedhet, de maximum 10.000 Ft/hó. 
(4)       Nem állapítható meg lakbértámogatás annak a bérlőnek, 
a) aki esetében a 5. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn, 
b) akinek, vagy vele együtt élőnek az önkormányzat több jogcímen folyósít szociális 

juttatást, 
c) jogcím nélküli lakáshasználó, 
d) lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik, eltartási, vagy albérleti 

szerződést kötött,  
e) lakbérfizetési kötelezettségének nem tett határidőre eleget és ebből hátraléka 
 keletkezett,  
f) piaci vagy költségelven bérbe adott lakásban él.  
(5) Lakbértámogatás esetében elismert lakásnagyság:  
a) ha a háztartásban egy személy lakik:             35 m2 
b) ha a háztartásban kettő személy lakik: 45 m2 
c) ha a háztartásban három személy lakik: 55 m2 
d) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 m2 
e) ha a háztartásban négy személynél többen laknak, a d) pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által 
lakott lakás nagysága. 

  
29. § 

 
A jogosulatlanul igénybe vett lakbértámogatást meg kell téríttetni a bérlővel, amennyiben 
a) annak megállapítása során vagyoni viszonyaira vonatkozóan valótlan adatokat közölt, 
b) a vagyoni viszonyaiban beállott változást 8 napon belül nem jelentette be. 
A lakbértámogatás visszafizetésének kötelezettségét a Polgármester határozatban állapítja 
meg, legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg. A Polgármester határozata ellen a Képviselő-
testülethez, a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. 
 

30. § 
 
A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. 
A kérelemhez mellékelni kell 
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a) a bérleti szerződés egy példányának másolatát, 
b) a kérelmező, valamint a vele együttlakó személyek jövedelemigazolását, 
c) a kérelmező, valamint a vele együttlakó személyek ingatlan vagyonra 
vonatkozó nyilatkozatát. 
A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg, legfeljebb egy 
éves időtartamra és kérelemre ismételten megadható. 
A jogosultság fennállása esetén a fizetendő lakbér havi összegét a támogatás mértékével 
csökkenteni kell. 
A lakbértámogatások megállapításáról szóló határozat egy példányát a bérbeadó részére meg 
kell küldeni. 
A megállapított lakbértámogatás havonta egy összegben, minden hónap 10. napjáig, 
közvetlenül a bérbeadónak kerül folyósításra. 
 

III. Fejezet 
 

11. A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére vonatkozó rendelkezések 
 

31. § 
 
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (a 
továbbiakban: helyiség) bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a 
bérlet megszűnésére az I. fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni, az e Fejezetben 
meghatározott eltérésekkel. 
(2) A Képviselő-testület Fegyvernek Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
helyiségek bérbeadása vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlását a 
polgármesterre ruházza át. 
(3) Helyiséget az alábbi célokra lehet bérbe adni: 
a) lakosság ellátását szolgáló termelő, kereskedelmi, szolgáltató, vagy vendéglátó 

tevékenység céljára, 
b) irodai célra, 
c) az a) vagy b) ponthoz kapcsolódó raktározási tevékenység céljára, 
d) gépjármű tárolás céljára, 
e) képzés céljára. 
(4) A bérbeadó az üres helyiséget csak pályázati eljárás lefolytatása után határozott, 
legfeljebb öt év időtartamra kötött bérleti szerződéssel adhat bérbe, mely a felek közös 
megegyezésével, öt évvel meghosszabbítható.  
(5) A (4) bekezdéstől eltérően, - a Pénzügyi bizottság hozzájárulásával - pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül adható bérbe helyiség, amennyiben kiemelten fontos önkormányzati érdek 
fűződik a bérbeadáshoz és a pályázati eljárás lefolytatása miatti időveszteség a kiemelten 
fontos önkormányzati érdek érvényesítését veszélyeztetné. 
(6) Az (5) bekezdés szerinti bérbeadás esetén a Pénzügyi bizottság az (5) bekezdés 
szerinti hozzájárulásáról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő- testületet. 
 

12. Eljárási szabályok 
 

32. § 
 
(1) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: 
 
a) a pályázatot kiíró szerv nevét, székhelyét, 
b) a meghirdetett helyiség műszaki jellemzőit, címét, 
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c) a helyiség településen belüli fekvését, rendeltetését, felszereltségét, közművek 

meglétére való utalást, 
d) helyiség megtekintésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatót, 
e) a helyiségbér minimális, havi összegét, 
f) a pályázat benyújtásának határidejét, módját, helyét, 
g) a borítékbontás idejét, helyét, 
h) pályázat elbírálásának határidejét, 
i) a helyiségben folytatható tevékenység megjelölését, 
j) a bérleti jogviszony időtartamát, 
k) a fizetendő kaució összegét, mely a helyiségbér minimális összegének 100 %-a, 
 valamint a számlaszámot, melyre ezt be kell fizetni, 
1) zártkörű versenytárgyalás időpontját. 
 
(2) A pályázathoz mellékelni kell a helyiségben folytatni kívánt tevékenység 
megnevezését, valamint az (1) bekezdés k) pontja szerinti befizetéséről szóló igazolást.  
(3) A pályázók közül azzal kell a bérleti szerződést megkötni, aki ajánlatában a 
legmagasabb összegű havi bérleti díj megfizetésére vállalkozik. 
(4) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi bizottság rangsorolja, a bérlő személyét a 
polgármester jelöli ki. 
(5) A sikertelen pályázó részére az általa megfizetett kaució visszajár, a nyertes pályázó 
részére a bérleti jogviszony megszűnésekor kerül visszafizetésre. 
(6) Több, azonos ajánlatot tartalmazó pályázat esetén a pályázók között zártkörű 
versenytárgyalást kell tartani. 
 

33. § 
 
(1) Ha a pályázat nyertese nem köti meg a szerződést az Intézménnyel a döntést követő 10 
napon belül, az általa megfizetett, 35. § (1) k) pontban meghatározott összeget elveszíti. 
(2) A sorrendben következő legtöbbet ajánlóval bérleti szerződést kötni annak eredeti 
ajánlata feltételei szerint kell. 
(3) A szerződésnek tartalmaznia kell a 40. §-ban és a 41. §-ban foglaltakra történő 
figyelmeztetést. 
 

34. § 
 
A bérleti szerződésben azt a bérleti díjat kell megjelölni, amelyet a nyertes pályázó elfogadott 
ajánlata tartalmaz. 
 

35.§ 
 
(1) A zártkörű versenytárgyalást a Pénzügyi bizottság bonyolítja le, a tárgyalást a bizottság 
elnöke (a továbbiakban: tárgyalásvezető) vezeti. 
(2) Zártkörű versenytárgyaláson az (1) bekezdésben meghatározottakon túl jelen lehetnek 
az önkormányzat részéről a polgármester, alpolgármester, jegyző, a jegyző által 
adminisztrációs feladatok ellátásával megbízott, illetve tárgyban érintett hivatali dolgozók, 
valamint a pályázati eljárásban érvényes ajánlattal részt vett, azonos ajánlatot tevők. 
(3) A versenytárgyalást a tárgyalásvezető nyitja meg, ismerteti a pályázati kiírást, az eljá- 
rás tárgyát, a beérkezett, azonos ajánlattevők nevét, címét, valamint ajánlataikat. 
(4) A versenytárgyalás során a pályázók az írásbeli ajánlatuknál magasabb összegű 
ajánlatot tehetnek, amikor a legmagasabb összegű ajánlat elhangzik, a tárgyalásvezető lezárja 
a tárgyalást. 
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(5) A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell a jelenlévők nevét, 
jelenlévő ajánlattevők nevét, címét, a tárgyalás során elhangzó ajánlatokat.  
(6) A Bizottság a tárgyalás eredményeként határozattal állapítja meg az ajánlattevők és 
ajánlataik rangsorát, amennyiben a tárgyalás eredménytelenül zárul, a pályázati eljárás 
eredménytelenségének megállapítására tesz javaslatot. 
                                                 

13. A felek jogai és kötelezettségei 
 

36. § 
 
A bérlő köteles gondoskodni: 
a) a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek a karbantartásáról, 
felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, 
b) az elektromos vezetéknek és érintésvédelmi rendszerének a helyiségben a 
fogyasztásmérőtől, valamint a biztosíték táblától kezdődő szakaszán keletkezett hibák 
kijavításáról, a kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréjéről, 
c) a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyős szerkezet, 
biztonsági berendezések karbantartásáról, 
d) a helyiségben folytatott tevékenységhez kapcsolódóan felmerülő felújításról, 
karbantartásról, pótlásról, cseréről, 
e) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan 
használ, tart üzemben, 
f) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztántartásáról és 
megvilágításáról, a bérlő tevékenységével összefüggően keletkezett hulladék rendszeres 
elszállításáról 
g) a helyiség tisztántartásáról, 
h) a közüzemi díjak fizetéséről. 
 

37. § 
 
A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt 
tevékenységre megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, berendezze, amennyiben az a pályázati 
kiírásban nem szerepelt. 
A bérbeadó - ha a bérlő az e rendeletben meghatározott feltételeket vállalja - a helyiség egy 
részének meghatározott időre szóló albérletbe adásához hozzájárulhat. 
A hozzájárulás feltétele, hogy a bérlő a bérbeadó által meghatározott, magasabb összegű 
bérleti díj megfizetését vállalja, valamint az, hogy a bérlő által végzett és a befogadni kívánt 
személy által folytatni tervezett tevékenység együttes gyakorlását jogszabály nem tiltja. 
A hozzájárulásban ki kell kötni, hogy az albérlő a helyiségrészt a bérleti szerződés lejártakor 
minden elhelyezési igény nélkül kiüríti és semmiféle további igényt nem érvényesít. 
 

38. § 
 
A bérlő bérleti jogának átruházásához a polgármester abban az esetben járulhat hozzá, ha 
ahhoz előzőleg a Pénzügyi bizottság jóváhagyását adta. 
A bérleti jog átruházásának feltétele, hogy az új bérlő által folytatni kívánt tevékenység nem 
ellentétes a helyiség hasznosításának céljával, valamint az új bérlőnek vállalnia kell a 
helyiségre vonatkozó, hatályos bérleti szerződéses feltételeket. 
                                                                   

39. § 
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Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiség bérleti joga csak másik önkormányzati tulajdonú 
helyiség bérleti jogára cserélhető, az eredeti szerződésben foglalt feltételek mellett. 
Ha a bérlők olyan helyiséget kívánnak elcserélni, amelyre határozatlan idejű bérleti szerződés 
áll fenn, a csere csak abban az esetben hagyható jóvá, ha a felek közös megállapodással kérik 
a bérleti szerződések határozott idejűvé alakítását. 
A csereszerződéshez a bérbeadónak előzetesen kell hozzájárulnia, ha az új bérlő által a 
helyiségben tartani kívánt tevékenység nem ellenes a helyiség hasznosításának önkormányzati 
céljával. 
A bérbeadó a hozzájárulás megadását köteles megtagadni, ha az átvevő az általa gyakorolni 
kívánt tevékenységhez szükséges engedéllyel nem rendelkezik, vagy tevékenysége 
jogszabályba ütközik, vagy a város érdekeit sérti. 
 

IV. Fejezet 
 

A lakások elidegenítésére vonatkozó rendelkezések 
 

14. A lakás eladási árának megállapítása 
 

40. § 
 
Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelöléséről a Pénzügyi bizottság 
javaslatára a Képviselő-testület dönt. 
A vételárképzés alapja az ingatlanforgalmi értékbecslő által szakvéleményben javasolt helyi 
forgalmi érték. 
A vételárat e rendelet szerinti feltételekkel és módon kell megfizetni. Amennyiben a vételárat 
a vevő nem egy összegben fizeti meg a szerződésben az önkormányzat kiköti, hogy a 
vételárhátralék és járuléka erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Az eladási árat - az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös 
használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága, az épület 
településen belüli fekvése; felszereltsége, műszaki állapota, alapterülete, komfortfokozata, 
építése, felújítása óta eltelt idő; valamint lakottsága figyelembevételével - a Képviselő-testület 
határozza meg úgy, hogy az értékbecslő által meghatározott helyi forgalmi értéket - a 46. § (1) 
bekezdését ide nem értve - meghaladhatja, de attól alacsonyabb - az e rendeletben 
meghatározott engedményeket, kedvezményeket ide nem értve - nem lehet. 
A felértékelt, de nem értékesített lakások vételárát a Képviselő-testület legalább 2 évente 
felülvizsgálja és az eladási árat a helyi ingatlan-forgalom változásait figyelembe véve, 
módosíthatja. 
Lakásvételi szándék bejelentése esetén a Képviselő-testület a lakás eladási árát aktualizálja, 
mely árral legfeljebb az aktualizálást követő 60 napon belül lehet adásvételi szerződést kötni. 
 

15. A lakás értékesítése elővásárlás jogosultjának 
 

41.§ 
 
Ha a lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg (a továbbiakban: vevő), a vételár a - bérlő 
által a lakásra fordított és meg nem térített, elismert értéknövelő beruházásainak az értékével 
csökkentett - helyi forgalmi érték 80 %-a. 
A vevő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár minimum 20 %-át egy összegben 
köteles megfizetni, a fennmaradó vételár megfizetésére, kérelmére havonkénti egyenlő 
összegű, legalább 5 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg. 
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A részletfizetés időtartama alatt a vevő a fennálló vételár-hátralékra kamatot köteles fizetni, 
melynek éves mértéke a Polgári Törvénykönyv szerint a pénztartozásra megállapított, 
mindenkor érvényes, törvényes kamat. 
Az önkormányzat és intézményei dolgozóinak elhelyezésére szolgáló lakásokat elidegeníteni 
csak különösen indokolt esetben lehet, ha a lakás bérlője a lakásban legalább 10 éve bent 
lakik, és nem rendelkezik ingatlan-tulajdonnái. 
Szociális helyzet alapján bérbe adott önkormányzati lakás értékesítése esetén, ha a lakást az 
elővásárlásra jogosult vásárolja meg, - kérelemre - a szerződés megkötésekor fizetendő 
vételárrészlet mértéke 5 %, a fennmaradó vételár megfizetésére, havonkénti egyenlő összegű, 
legalább 5 évi részletfizetési kedvezmény illeti meg. 
Elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén a képviselő-testület döntését követően az 
Intézmény a jogosult részére 60 napon belül köteles a vételi ajánlatot megküldeni. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
a)  a lakóingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és más adatai (címe, helyrajzi 
száma, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata, stb.), 
b)  a lakóingatlan tényleges műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, 
c)  a lakóingatlan vételárát és a kialakításánál figyelembe vett tényezőket, 
d)  tájékoztatót a vételár megállapításának módjáról, 
e)  a fizetési feltételeket, 
f)  a vásárlásra való jogosultság feltételeit, 
g)  tájékoztatást a tulajdonosra háruló kötelezettségekről és várható terhekről. 
Az ajánlati kötöttség az ajánlat megküldésétől számított 60 napig tart. Ha a jogosult az eladási 
ajánlatban foglalt lehetőséggel nem él, úgy a lakás kívülálló személynek a jelen rendelet 
rendelkezései alapján forgalmi értékben az Lt. 50. §-a alkalmazásával értékesíthető. 
 

42. § 
 
A törlesztési határidő elmulasztása esetén az adóst új, legalább 30 és legfeljebb 90 napos 
határidő kitűzésével, írásban fel kell szólítani kötelezettsége teljesítésére. Ha az adós a 
felszólításra sem teljesít, a részletfizetési kedvezményt meg kell vonni és a vételárhátralék 
megtérítése egy összegben esedékessé válik. 
Az adós késedelme esetén, a tartozás teljes összege után köteles a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kamatot megfizetni. 
 

16.  Elővásárlási joggal nem érintett lakás értékesítése 
 

43. § 
 
Ha a lakás üres, vagy az elővásárlási jog jogosultja lemondott jogának gyakorlásáról, vagy ha 
a lakás lakott, de a bentlakóknak vagy bérlőknek elővásárlási joga nincs, a lakást nyilvánosan 
meghirdetett pályázati eljárás útján kell értékesíteni. 
A minimum eladási árat a Képviselő-testület állapítja meg e rendelet 45. § (3) bekezdésének 
figyelembe vételével. 
Az e § szerint értékesítés esetén részletfizetési-, és vételárkedvezmény nem adható. 
 

17. Eljárási szabályok 
 

44. § 
 
A pályázati kiírásra alkalmazandó e rendelet 8. § (4) bekezdése. 
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
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a) a pályázatot kiíró szerv nevét, székhelyét, 
b) a pályázat tárgyát, 
c) a pályázat tárgyát képező ingatlan minimum eladási árát, 
d) a pályázat benyújtásának helyét, módját, határidejét, 
e) a borítékbontás időpontját, 
f) a pályázatok elbírálásának időpontját, 
g) a pályázati biztosíték összegét, mely az ingatlan minimum eladási árának 10 %-a, 
h) a számlaszámot, melyre a pályázati biztosíték összegét meg kell fizetni, 
i) azonos pályázatok esetén zártkörű versenytárgyalás időpontját. 
(3) A pályázati eljárásban csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírásban foglalt 
feltételeket írásbeli nyilatkozatával önmagára kötelezően elfogadja, valamint igazolja, hogy a 
pályázati biztosítékot megfizette. 
(4) A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi bizottság véleményezi, rangsorolja, a Képviselő-
testület dönt a vevő személyéről. 
(5) A pályázati eljárás útján történő értékesítés esetén csak egy összegben, átutalással 
lehet a vételárat kiegyenlíteni. 
(6) Amennyiben a pályázati eljárás nyertese a szerződést a Képviselő-testület döntését 
követő 30 napon belül, önhibájából nem köti meg, a pályázati biztosíték összege a (2) a) 
szerinti szervet illeti meg. 
(7) A pályázati eljárás eredménytelensége esetén új pályázati felhívást kell közzétenni. 
(8) Több, azonos ajánlat esetén a pályázaton részt vevők között zártkörű versenytárgyalást 
kell tartani. 

 
V. FEJEZET 

 
18. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozó rendelkezések 

 
45. § 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: 
helyiség) elidegenítésre a IV. fejezet szabályait kell megfelelően alkalmazni, az e Fejezetben 
meghatározott eltérésekkel. 
 

19. A helyiség eladási árának megállapítása 
 

46. § 
 
Az eladási árat - az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös 
használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága, az épület 
településen belüli fekvése; felszereltsége, műszaki állapota, alapterülete, komfortfokozata, 
építése, felújítása óta eltelt idő; valamint lakottsága figyelembevételével - a Képviselő-testület 
határozza meg úgy, hogy az az értékbecslő által meghatározott helyi forgalmi értéket - e 
rendelet 52. §-t ide nem értve - meghaladhatja, de attól alacsonyabb - az e rendeletben 
meghatározott engedményeket, kedvezményeket ide nem értve - nem lehet. 
 

20. Helyiség értékesítése elővásárlás jogosultjának 
 

47. § 
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Ha a helyiséget az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár - a bérlő által a helyiségre 
fordított és meg nem térített, elismert értéknövelő beruházásainak az értékével csökkentett - a 
helyi forgalmi érték 100 %-a. 
                                                                        

21. Elővásárlási joggal nem érintett helyiség értékesítése 
 

48. § 
 
Elővásárlási joggal nem érintett helyiség értékesítésére e rendelet 48. §-ban foglaltak 
alkalmazandók azzal, hogy az így értékesítésre kerülő helyiség vevőjét vételár-, vagy 
részletfizetési kedvezmény nem illeti meg. 
 

VI. Fejezet 
 

Önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyisége elidegenítéséből 
származó bevétel felhasználására vonatkozó rendelkezések 

 
49. § 

 
(1) Az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 
lakóépületeinek elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó - a Lt. 
62. § (2) bekezdése szerint elszámolható tételekkel csökkentett - teljes bevételét a Lt. 62. §-
ának előírásai figyelembe vételével használja fel. 
(2) Az önkormányzat a természetes személyektől vásárolt lakóépületei elidegenítéséből 
származó bevételeiből levonja a Lt. szerint elszámolható költségeit, és az így számítottan 
fennmaradó bevételeit önkormányzati felhalmozási célra fordítja.  
 

VII. Fejezet 
 

22. Záró rendelkezések 
 

50.§ 
 
(1) Ez a rendelet 2019. június 1-én lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a lakások bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) és az önkormányzati 
tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
(3) Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
 
 Tatár László        dr. Pető Zoltán 
 polgármester              jegyző 
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Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére a 
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-jével jött létre a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. § alapján, 
mint jogi személyiségű társulás. 
 
ALAPÍTÓ TAGJAI:   Fegyvernek Város 
    Örményes Község 
    Kuncsorba Község 
SZÉKHELYE:    5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
DÖNTÉSHOZÓ SZERVE:  a Társulási Tanács 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás fenntartója a Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központnak, amelynek alapfeladata a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés szerinti 
szociális alapszolgáltatások biztosítása, Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba településeken. 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
12. c) pontja alapján a polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal 
beszámolnak a társulás tevékenységéről. 
 
A társulás adminisztrációs és egyéb feladatait Fegyvernek Polgármesteri Hivatala látja el. A 
társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Város Önkormányzat (Polgármesteri 
Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára utal 2 banki napon belül, ezt a társulás, szintén 2 
banki napon belül továbbutalja az intézménynek. 
 
A Társulási Tanács 2018-ban 6 alkalommal ülésezett, az alábbi időpontokban: 
 
2018. február 2. 
 

1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 
költségvetését. 

2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
költségvetését. 

3) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 
költségvetését. 

4) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi 
költségvetését. 

5) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
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2018. április 27. 
 

1) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 
költségvetésének zárszámadását  

2) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
költségvetésének zárszámadását. 

3) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 
költségvetését. 

4) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi 
költségvetését. 

5) Jóváhagyta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi 
Szakmai Programját. 

 
2018. június 22. 
 

1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
szakmai munkájáról készült beszámolóját. 

 
2018. augusztus 31. 
 

1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2017. évi 
költségvetését. 

2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2017. évi 
költségvetését. 
 

2018. november 09. 
 

1) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 
költségvetését. 

2) Módosította a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi 
költségvetését. 

 
2018. december 14. 
 

1) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019 évi 
munkatervét. 

2) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 
költségvetési tervkoncepcióját. 

3) Elfogadta a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi 
költségvetési tervkoncepcióját. 
 

 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás működése a beszámolási 
időszakban zavartalanul működött, a működés során megoldhatatlan probléma nem adódott. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
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………/2019.(V.30.)       határozati javaslat: 
 
Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi 
tevékenységéről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
            Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorba Mikro-térségi 

Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről készült beszámolót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
2./ Tatár László polgármester 
3./ dr. Pető Zoltán jegyző 
4./ Képviselőtestület tagjai 
 
 
Fegyvernek, 2019. május 22. 
 
        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:  A 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás meg-
valósításához szükséges önerő kötelezettségvállalásáról  

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

Melléklet:  0 

Készítette:  
Molnárné Nagy Kitti 

Véleményezésre megküld-
ve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi véleménye-
zésre bemutatva: 2019. május 22.  

 
 

 
Fegyvernek Város Polgármestere 

Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171. 
Tel/fax: 56/556-010 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 20698január4916. -ei ülésére a 
2017986 évi közfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 171. 

Tel/fax: 56/556-010 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére a 2019. 
évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önerő kötelezett-
ségvállalásáról  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának – a Kormány foglalkoztatáspolitikájával összhangban 
– lehetősége voltan 201798.6 évben start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 
indítására, melynek keretében a munkaerőpiacról kiszorult munka vállaloók foglalkoztatása 
valósulhat meg a település intézményeibensen. 
 
2017986 évben 34 program keretében a korábbi években megkezdetteken túl új közfoglalkoz-
tatási programot kíván indítani.  
A korábbiakkal években az ilyen jellegű közfoglalkoztatás 100 %-ban támogatott volt, 2019. 
évben azonban a támogatás mértéke 90 %-os,  ellentétben, a közfoglalkoztatottak számának 
függvényében, a közfoglalkoztatási programokhoz ezért Önkormányzati önerő biztosítása 
szükséges. 
 
A programok pontosabb adatai: 
 
  
 A helyi sajátosságra épülő program fő tevékenysége a térkő gyártás. A programban az 
előző években beszerzett gépeket használjuk (térkőgyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi.) 
A program keretein belül 3000 m2 térkő legyártását tervezzük. Ebből 1196 m2 kerül lerakás-
ra. A térkő lerakása a belterületi közutak programban valósul meg. A város alábbi járdaszaka-
szainak újjáépítése történik meg:  Szent E. út (Árpád út- Zagyi út), Szent E. út (Zagyi út- 
Gyóni G. út), Szent E. út (Gyóni G. út- Kiss J. út) és az Anna házi temetőben. 
A városi járdaburkolatok állapota rossz, hiányos, sok helyen balesetveszélyes, ezért indokolt a 
további járdaszakaszok cseréje. A szebb környezet kialakítása mellett a további cél a baleset-
veszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása. 
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2.8002.A helyi sajátosságra épülő programban fő tevékenység térkő gyártása és az elkészített 
térkő beépítése. A város alábbi járdaszakaszainak újjáépítése történik meg: (Szent E. út  (Re-
formátustemplom-Rendőrség) 400 m2, Szent E. út (Bartók B. iskola előtti résztől Coop bolt) 
350m2, Szent E. út (Gyóni G. út - Kossuth L. út) 570m2,  
Hunyadi út (Szent E. út - Kossuth L út) 250 m2, Fő út kimaradt része 400 m2, Ady E. út (Ját-
szótér közterületi része) 200 m2.  Közintézmények előtti területek és közterületek (további 
járdaszakakoszok, parlolók stb.) térkövezése 830 m2. Elhanyagolt, rossz állapotban lévő jár-
dák rekonstrukciója:1000 m2.  Összesen: 4.000 m2 területen.. A városi járda burkolatok álla-
pota rossz, felületük egyenetlen, hiányos, sok helyen balesetveszélyes, babakocsival és kere-
kes székkel nehezen járható,ezért az érintett járdaszakaszok cseréje szükséges. Az előző 
években indított hasonló programokban a város fő útjainak egy részén, parkjai és közintéz-
mények előtti szakaszokon az útburkolat cseréje részben már megtörtént. Ennek folytatása 
lesz a további járdaszakaszainak cseréje is. A programban az előző években beszerzett gépe-
ket használjuk (térkő gyártó gép, rakodógép, erőgép, pótkocsi).  A szebb környezet kialakítása 
mellett további cél a balesetveszély szempontjából a biztonságos járdaszakasz létrehozása. 
Elméleti számítás szerint (költségbecslés) a 4000m2 térkő előállítása és lerakása m2 ként 
1000 Ft-al kedvezőbb, ezért a program teljes megtakarítása 3.000.000 Ft 
Program fontosabb adatai: 
 
Foglalkoztatottak száma: 30 24fő 
A program teljes költsége:  42.056.631.103.394.33237.84

9.549 
A felajánlott saját forrás összege : 410.625372.2172.594.332 
Az igényelt támogatások összesen: 37.438.92441.684.414100.80

0.000 
 
 
 

 Szociális jellegű program: 
  Közút: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő úthálózatból több útsza-
kasz balesetveszélyes, rendkívül rossz állapotban van. Teljes körű javításra szorulnak. A 
programban a közutak teljes útburkolat felújítását, karbantartását és állagmegóvását vé-
gezzük el. A korábban beszerzett gépek és eszközök igénybevételével az összes útépítés-
sel és felújítással kapcsolatos  munkálatokat el tudjuk végezni.  Aszfaltozás az alábbi út-
szakaszokon történik: Zagyi I. út (Dózsa Gy. út-Szent E. út) 400 m, Damjanich J. út (Béke 
út.-Tópart út) 320 m, Táncsics M. út (Béke út-Tópart út) 320 m, Nyiszper M. út teljes 
szakasza 500 m, Kastélyköz (Szent E. út- Angolkert út) 240 m. Összesen: 1780 m. Kátyú-
zás: Móricz Zs. út (Ady E. út- Kunhalom) 655 m., Béke út 660 m, Táncsics M. út (Bajcsy 
Zs. út- Marx K. út) 360 m. Összesen: 1675 m. Padkázás és padkaszélesítés: Arany J. úton 
a Bálint majorig mind két oldalon 650 m. Szórt alap készítése a Martinovics úton (Hunya-
di út- Gyóni G. út) 380 m, melyhez az anyagot az önkormányzat saját forrásból szerzi be. 
Padkázás kézi erővel: Dózsa Gy. út (Arany J.út-Rózsa út)  mindkét oldalon 500 m. A he-
lyi sajátosságra épülő programban legyártott térkő lerakása is a közút programban törté-
nik. A járdaburkolatok állapota rossz, felületük egyenletlen,hiányos, sok helyen balesetve-
szélyes ezért indokolt a járdaszakaszok cseréje. 1.196 m2 térkő lerakása valósul meg a 
Szent E. úton (Árpád út- Zagyi I. út, Zagyi I. út- Gyóni G. út, Gyóni G. út.-Kiss J. út) 560 
m és az Anna házi temetőben 27 m.                                                                         
Illegális: A település belterületén jelentős mennyiségű hulladék kerül elhelyezésre sza-
bálytalanul,mely komoly problémát okoz.A program keretében kívánjuk megtisztítani a 
szennyezett területeket. A belterületi gondatlan ingatlanok és közterületeken illegális hul-
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ladékok összegyűjtése is a feladatok közé tartozik. Ezen felül amennyiben év közben fel-
derítésre kerül új illegális hulladéklerakó hely, annak megszüntetése is feladat.  A telepü-
lés számára nagy gondot jelent az állati tetem illegális lerakása, bel- és külterületen. A vá-
ros állati hulladék konténerbe kerül összegyűjtésre. Az ATEV engedéllyel rendelkező vál-
lalkozással szállítatjuk el.  
 Belvíz: Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belterületi nyílt és zárt    
csapadékvíz elvezető hálózat 6 km, melynek állapota nem megfelelő, rossz. A probléma 
minden évben újra termelődik a csapadékos időjárás, valamint a zöld növényzet (nád, 
akác, vízi akác) újratermelődése miatt. A programban a meglévő szikkasztó és elvezető 
árkok folyás fenékszintje, valamint part és védő övezet rendezése, profilozása, és átere-
szek gépi és kézi karbantartása történik meg. Az előző évben a Holt-Tisza belvíztározó I. 
tóegység medrének kotrása valósult meg. A meder kotrásából keletkezett föld depónia 
rendezése, (részű) út kialakítása, esetleges föld elszállítása valósul meg 
Belvízelvezetés 
  

 
Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő belvízhálózat 15 km ( ösaszesen: 
750.000 m2), a külterületen pedig 10 km területet tervez, melynek állapota nem megfelelő, 
rossz. A probléma minden évben újra termelődik a csapadékos időjárás valamint a zöldnö-
vényzet (nád, akác, vizíakác stb.) újratermelődése miatt.  A programban a meglévő szikkasztó 
és elvezető árkok folyása, fenékszint valamint part és védő övezet  rendezése, profilozása 
valmint átereszek gépi és kézi karbantartása. A település belvíz főgyűjtő csatornáinak a 
Büdöséri és Kocsordosi főgyűjtő csatornák vízfolyási akadályainak eltávolítása (vízi növény-
zet stb.), 3 (150.000m2) és 2 km (100.000 m2) hosszon. A csatornák gépi és kézi erővel törté-
nő part rendezése, parlagfű írtás, gépi és kézi kaszálása.Végső belvízbefogadó-  Holt-Tisza 
part karbantartása gépi és kézi erővel 10 km (500.000 m2) hosszon, partrendezés és védőerdő 
karbantartása, parlagfűírtás. A program szükségességét igazolja a 2015.október 2-án kelt 
helyszíni bejáráson készült jegyzőkönyv. A belvízelvezető rendszer jelentős része mélyépíté-
sű "meredek rézsűvel" kialakított csatorna melyek rézsűje és medre is jeletős mértékben be-
nőtt náddal, cserjével "szennyezett". Ezen területek tisztítása a meredek part miatt kézi mun-
kaerővel nem lehetséges, balesetveszélyes. A medertisztítása az állandó vízállás miatt kézi 
munkaerővel nem lehetséges. A munkák elvégzéséhez a csatornák karbantartásához szükség 
van 1 db karos (hidrot) rézsűzúzó beszerzésére. A csatornák jelenlegi állapotát fényképes do-
kumentációval igazoljuk. A jegyzőkönyv a pályázat szakmai tartalmát támogatja. Program 
fontosabb adatai: 
 
Foglalkoztatottak száma: 106 fő 
A program teljes költsége:  61.174.144150.713.062 
A felajánlott saját forrás összege : 4.436.687694.643 
Az igényelt támogatások összesen: 146.276.37560.479.501 

 
 

 Közúthálózat karbantartása 
 

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő  úthálózatból (119 km) 32 km útszakasz 
állapota, a korábbi programokban elvégzett karbantartási munkálatai ellenére rendkívül rossz, 
balesetveszélyes állapotban vannak, további  teljes körű javításra szorulnak. A program kere-
tein belül szeretnénk megvalósítani a Dózsa Gy.út (Piac tér- Arany J út ) 1675m2, illetve a 
Bajcsy Zs. út (Szent E. út -Gát út) 870m2, Táncsics út 2455 m2 teljes útburkolat teljes felújí-
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tását,továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő közutak karbantartását és állagmegóvását 
végezzük el. A korábban beszerzett gépek igénybevételével az összes útépítéssel és felújítás-
sal kapcsolatos kátyúzás, útjavítás elvégezhető., külterületi közforgalmi út Só út összekötő - 
600 m2 -  útalapjavítás, új burkolat készítése.Padkázás 15 km. 
 
Program fontosabb adatai: 
 
Foglalkoztatottak száma: 69 fő 
A program teljes költsége:  94.408.177 
A felajánlott saját forrás összege : 2.006.117 
Az igényelt támogatások összesen: 92.402.060  

 
 
 Mezőgazdaság: 

  A mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2019.-ben is. Az előző évekhez 
hasonlóan 3 fő ágazatra bontjuk: növénytermesztés, állattenyésztés és konyhakert. A nö-
vénytermesztésen belül összesen 16,3894 ha. NFA-tól vagyonkezelésbe vett területen il-
letve megbízási szerződéses szántőföldi kultúra termesztése: Kukorica 6,382 ha (0388/10, 
0196/21, 0109/21), búza 3,6409 ha (0196/50), és lucerna 6,3665 ha (0374/9). A program 
keretében kukorica 31900 kg , búza 145,6 q, lucerna 320 q tervezünk megtermelni. 
  A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhaszná-
lásra.  Az állattenyésztést továbbra is a Kavicsos Majorban folytatjuk. A korábban beszer-
zett állatok és annak szaporulata az Önkormányzat tulajdonában vannak.  
 A konyhakerti növények termesztése 0,55 ha (Bírókastély 0,3 ha, Templomkert 0,25 
ha) történik.Bírókastélyban termelt növények: borsó 350 m2, zöldbab 250 m2, szárazbab 
250 m2, fejes káposzta 350 m2, karfiol 350 m2, brokkoli 350 m2, uborka 250 m2, kelká-
poszta 350 m2, cékla 250 m2, karalábé 250 m2. Templom kert: petrezselyem 200 m2, 
sárgarépa 200 m2, főzőtök 300 m2, sütőtök 300 m2, retek 200 m2, saláta 400 m2, zöld-
hagyma 300 m2, fokhagyma 600 m2.  Az itt megtermelt terményt az Önkormányzat által 
üzemeltetett  konyha veszi át. 
 

A  Mezőgazdasági program ráépülő programként indul 2016-ban. Az előző évekhez hasonló-
an két fő ágazatra bontva: növénytermesztésre és állattenyésztésre.   
A növénytermesztésen belül összesen 39,3 ha nfa -tól bérelt területen szántóföldi kultúra ter-
mesztése: napraforgó 10,8ha (0224/10, 099, 0187/18, 
0187/23, 0196/50, 0240 hrsz) kukorica 18,06 ha (022/24, 038/1, 0135/35, 0218/2, 0196/29, 
0234/8, 0388/10, 0196/21, 0187/29 0109/21 hrsz) búza 4,07ha (0211/1, 0268/14 hrsz)  lucer-
na  6,37 ha (0374/9 hrsz). 2015.évben  repce 1,5t, búza 1.81t, napraforgó 52,08 t, kukorica 
7214 t termény lett.  A szántóföldi kultúrák előállításában szükség szerint a kézi munkát 
igénylő munkáknál igénybe vesszük a közfoglalkoztatott dolgozókat kukorica,napraforgó 
kapálás).   
A növénytermesztés során előállított takarmány az állattenyésztésben kerül felhasználásra. Az 
állattenyésztést továbbra is a korábban megvásárolt Kavicsos Majorban 
folytatjuk, amely teljes mértékben az Önkormányzat tulajdona. Az állattenyésztésben koráb-
ban beszerzett állatok és annak szaporulata az önkormányzat tulajdonában vannak, tenyész 
üsző (magyar tarka) 17db, tenyészüsző (magyar szürke) 4 db, tehén (magyar tarka) 10 db, 
borjú 8db, hízómarha (magyar szürke) 1 db, hízómarha (magyar tarka) 1db, anyajuh (racka) 
7db, bárány (racka) 1 db, anyakoca 2db, tenyészsüldő 10 db, szopós malac 5db. Szaporulat: 
Borjú  9db, bárány 3 db, malac 15 db.  Az előző években beszerzett gépek, eszközök nagyban 
elősegítik a kézi és gépi munkálatokat. A jogszabály és szakmai követelmények előírják a 
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trágyatároló és szigetelt szennyvíztározó létesítését az állattartó telepeken. A fejősállomány 
nagysága valamint az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások indokolttá teszik  
mobilfejőgép és tejhűtő beszerzését.  4 ha-on   történik szabadföldi növénytermesztés: 1 ha 
vöröshagyma, 1 ha burgonya, 0,25 ha fokhagyma, 0,25 ha fűszerpaprika,  0,25 ha zöldség, 
0,25 ha sárgarépa, 0,5 ha ha paradicsom és 0,5 ha paprika.   A terményt az önkormányzat által 
üzemeltett konyha veszi át. 
 
 
Program fontosabb adatai: 
 
Foglalkoztatottak száma: 2037120 fő 
A program teljes költsége:  2.757.5163.512.876148.905

.872 42.627.29521.474.960Ft 
A felajánlott saját forrás összege : 864.1284.648.385822.164 

368.0872.147.520Ft 
Az igényelt támogatások összesen: 1.935.3522.648.748144.257

.487 42.259.20819.327.440Ft 
 
 
Az hárominduló program tervezett saját forrás szükséglete összesen: 
108.55.215.3992.147.520 88098.0489.943.477 Ft867 
, melyet az önkormányzat a 2019. és 2020. évi ingatlan értékesítéséből vállal. 
 
A program indítása 2019. március 1-től megtörtént, ezért Kkérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni határozati 
javaslatot utólagosan elfogadni szíveskedjenek. 
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……………………../2019865. (VIIXII.30913.) sz.      hatá-
rozati javaslat: 
 
A 2019. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges önerő 
kötelezettségvállalásáról  
9özfoglalkoztatási start munkaprogramok elfogadásáról  
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat KépKépviselő-testülete utólagosan egyetért a 

20196. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási start munka programok 
pályázataiának benyújtásával. A 2019. 6 évi költségvetésében  és kötelezettséget vállal 
a 2016 évi költségvetés terhére program 2.147.520 ok 5.215.399098.048Ft összegű 
önerejének finanszírozására az alábbiak szerint.  
 : 
 

 Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 
 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Foglalkoztatottak száma: 24300 

A program teljes költsége:  37.849.54942.056.631103.394.332 

A felajánlott saját forrás összege : 410.625372.2172.594.332 

Az igényelt támogatások összesen: 37.438.92441.684.414100.800.000 

 
 Szociális jellegű program:Belvízelvezetés 

  
Foglalkoztatottak száma: 106 

A program teljes költsége:  150.713.06261.174.144 

A felajánlott saját forrás összege : 4.436.687694.643 

Az igényelt támogatások összesen: 146.276.37560.479.501 
  

 Közúthálózat karbantartása 
  

Foglalkoztatottak száma: 69 
A program teljes költsége:  94.408.177 
A felajánlott saját forrás összege : 2.006.117 
Az igényelt támogatások összesen: 92.402.060 

  
 Mezőgazdaság 

 
Foglalkoztatottak száma: 37120 
A program teljes költsége:  42.627.2953.512.876148.905.87

2 
A felajánlott saját forrás összege : 368.08764.1284.648.385 
Az igényelt támogatások összesen: 42.259.2082.648.748144.257.48

7 
Foglalkoztatottak száma: 20fő 
A program teljes költsége:   21.474.960Ft 
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A felajánlott saját forrás összege :  2.147.520Ft 
Az igényelt támogatások összesen:  19.327.440Ft 

 
 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önerőhöz szükséges forrást a 

2019. és a 2020. évi költségvetése terhére – ingatlanértékesítésből – biztosítja. 
879.943.4776 

  
2.) 3Megbízza a polgármestert a tervtárgyalások lefolytatásával és a támogatási szerződés megkötésével. 

 
 
 Erről értesül: 

1. Tatár László polgármester 
2. Dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 20195. Január május 22december 09. 
 
 
          /:Tatár László:/ 

Készítette: Fábián K.       
    polgármesterter    
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Behúzás: Bal:  2,22 cm, Tabulátorok: Nincs  1,27 cm 
 

7. oldal: [49] Módosítás   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Formázott felsorolás és számozás 
 

7. oldal: [50] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [51] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

 Nincs felsorolás vagy számozás 
 

7. oldal: [52] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [53] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [54] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [55] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [56] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

 Nincs felsorolás vagy számozás 
 

7. oldal: [57] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Behúzás: Bal:  2,22 cm, Tabulátorok: Nincs  1,27 cm 
 

7. oldal: [58] Módosítás   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Formázott felsorolás és számozás 
 

7. oldal: [59] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

 Nincs felsorolás vagy számozás 
 

7. oldal: [60] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [61] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [62] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [63] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [64] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

 Nincs felsorolás vagy számozás 
 

7. oldal: [65] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Behúzás: Bal:  2,22 cm, Tabulátorok: Nincs  1,27 cm 
 

7. oldal: [66] Módosítás   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Formázott felsorolás és számozás 
 



7. oldal: [67] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt, Félkövér 
 

7. oldal: [68] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [69] Formázott   Nardai Dániel   2015.01.22. 15:25:00 

Behúzás: Bal:  0 cm 
 

7. oldal: [70] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [71] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [72] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt 
 

7. oldal: [73] Formázott   User   2015.12.10. 8:57:00 

Betűtípus: 12 pt, Betűszín: Fekete 
 

 



 

 

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 
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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 



 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  
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terület vásárlásáról  

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

Melléklet:  0 

Készítette:  
Dománné Ferenczi Csilla 

Véleményezésre 
megküldve:  Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. május 22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-i ülésére a 
fegyverneki 257 és 258 hrsz.-ú ingatlanokból történő terület vásárlásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Stefánné Kovács Katalin Fegyvernek, Damjanich út 153. (257 hrsz.) és Négyesi István 
Fegyvernek, Damjanich út 151. (258 hrsz.) sz. alatti lakosok értékesítési szándékukat jelezték 
a saját tulajdonukat képező ingatlanok kert részéből az alábbiak szerint: Stefánné Kovács 
Katalin a fegyverneki 257 hrsz-ú 2305 m2 nagyságú ingatlanból értékesítene 1148 m2 
nagyságú, Négyesi István a fegyverneki 258 hrsz-ú 2271 m2 nagyságú ingatlanból 
értékesítene 1029 m2 nagyságú területet. Ajánlott eladási árat 500.- Ft/m2 árban határozták 
meg, azaz Stefánné Kovács Katalin 574.000.- Ft-ért, Négyesi István 514.500.- Ft-ért 
értékesítené fent megjelölt területet. A felajánlott kertrésszel a szomszédos önkormányzati 
tulajdonú fegyverneki 256 hrsz-ú (Bíró kastély) területe kerül bővítésre, melyen konyhakerti 
növénytermesztés folyik.  
A megosztással járó költségeket, mely 260.000.- Ft + ÁFA, és a földhivatali eljárási díj 
36.000.- Ft felek három egyenlő részben vállalják.  
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
…………./2019.(V.30.)     határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 257 és 258 hrsz.-ú ingatlanokból történő terület vásárlásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés terhére 
megvásárolja Stefánné Kovács Katalin Fegyvernek Damjanich út 153. sz. alatti 
lakostól a fegyverneki 257 hrsz.-ú 2305 m2 nagyságú ingatlanból 1148 m2 nagyságú 
területet 500.- Ft/m2 azaz 574.000.- Ft-ért; Négyesi István Fegyvernek Damjanich út 
151. sz. alatti lakostól a fegyverneki 258 hrsz-ú 2271 m2 nagyságú ingatlanból 1029 
m2 nagyságú területet 500.- Ft/m2, azaz 514.500.- Ft-ért. Az ingatlan megosztásával 
járó költségeket felek három egyenlő részben viselik. 

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

polgármester urat az adásvételi szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. dr. Pető Zoltán jegyző 
  3. Képviselőtestület tagjai 
 
Fegyvernek, 2019. május 15. 
        Tatár László 
        polgármester 



Fegyvernek Város Polgármestere  
Fegyvernek, Szent Erzsébet u. 171. 
Tel: 56/556-010  
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésére a 
fegyverneki 1539/35 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Proplan 2003 Bt. (Fegyvernek Deák Ferenc út 5.) ügyvezetője Ternák János vételi 
szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonát képező 1539/35 hrsz-ú beépítetlen 
területre, mely 2866 m2 nagyságú és közművesítetlen. Vételi ajánlatában 1.300.000.- Ft+ÁFA 
árat jelölt meg, mely 453,59 Ft/m2 + ÁFA.  
 
A megvásárolni kívánt ingatlanon új forgácsoló gyártóüzemet szeretne létesíteni. Az ingatlan 
eladásához a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint ingatlan értékbecslést kell készíteni, 
melynek költségét az önkormányzatnak meg kell előlegezni. Ez a költség a vételárban később 
beszámításra kerül.  
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
…………./2019.(V.30.)     határozati javaslat: 
 
A fegyverneki 1539/35 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul az 
önkormányzat tulajdonát képező fegyverneki 1539/35 hrsz-ú 2866 m2 nagyságú 
beépítetlen terület értékesítéséhez.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 
polgármester urat, hogy az ingatlan értékbecslését készíttesse el és a következő 
testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.   
 

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester 
  2. dr. Pető Zoltán jegyző 
  3. Képviselő-testület tagjai 
  4. Proplan 2003 Bt. ügyvezetője 
 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
 
        Tatár László 
        polgármester 
 
Készítette: Dománné Ferenczi Csilla 



Pénzügyi Bizottság Elnökétől 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 2019. május 
30-ai ülésére a Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázatok 
elbírálásáról 
 
Tisztelt Pénzügyi Bizottság! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2019.(III.07.)számú határozatával 
pályázatot hirdet a Fegyverneken székhellyel, telephellyel rendelkező és működő társadalmi 
szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra. 
A felhívás célja: a helyben működő társadalmi szervezetek által az önkormányzat 
feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló 
tevékenységek ellátásának támogatása. 
 
A pályázat beadására nyitva álló időszak 2019. április 1-től május 31. Az áprilisi döntéstől 
május 15-ig beérkezett pályázatok száma négy darab. A pályázatok mielőbbi elbírálása 
érdekében az eddig beérkezett pályázatokat formailag, tartalmilag ellenőriztük és 
döntéshozatalra terjesztjük elő. 
A négy pályázat elbírálására az alábbiak szerint teszünk javaslatot. 
A civil szervezetek 2019. évi támogatására rendelkezésre álló forrás 9.992.000 Ft. A jelenlegi 
döntésben résztvevő pályázatok forrásigénye 9.318.500 Ft. 
 

Benyújtó szervezet neve  
igényelt támogatás 
(Ft) 

Előző évben kapott 
támogatás (Ft) 

R-16 Postagalamb Sportegyesület 450 000 275.740 
Fegyvernek Városi Sport Egyesület 6.000.000 6.000.000 
Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány 2.044.000 1.369.000 
Fegyverneki Hermann Ottó Vadásztársaság 380.000 600.000 
Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület 444.500 444.500 
Összesen: 9.318.500 8.689.240 
 
A pályázatokhoz egy ellenőrző, bírálati adatlap készült. A bizottság az adatlapok, illetve a 
pályázatok alapján pályázónként dönt az odaítélendő támogatás mértékéről. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
………/2019.(V.29.) sz.                             Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat: 
 
R-16 Postagalamb Sportegyesület támogatásáról a 2019. évi társadalmi szervezetek 
támogatására rendelkezésre álló keret terhére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozatot hozza: 
 



1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 450.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti az R-16 Postagalamb Sportegyesületet a 
határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati adatlap szerint. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága a 

támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 
 

            Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5.) R-16 Postagalamb Sportegyesület 

 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
 
        Burján Attila János 
        bizottság elnöke 
 
………/2019.(V.29.) sz.                             Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat: 
 
A Fegyvernek Városi Sportegyesület támogatásáról a 2019. évi társadalmi szervezetek 
támogatására rendelkezésre álló keret terhére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 6.000.000 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Fegyvernek Városi 
Sportegyesületet a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – 
bírálati adatlap szerint. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága a 

támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 
 

            Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5. Fegyvernek Városi Sportegyesület 

 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
        Burján Attila János 
        bizottság elnöke 
 
………/2019.(V.29.) sz.                             Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat: 
 
A Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány támogatásáról a 2019. évi társadalmi 
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 



 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 2.044.000 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Fegyvernek Művelt Ifjúságáért 
Alapítványt a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati 
adatlap szerint. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága a 

támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 
 

            Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5. Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány 

 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
 
        Burján Attila János 
        bizottság elnöke 
 
………/2019.(V.29.) sz.                             Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat: 
 
A Fegyverneki Hermann Ottó Vadásztársaság támogatásáról a 2019. évi társadalmi 
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 380.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Fegyverneki Hermann Ottó 
Vadásztársaságot a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – 
bírálati adatlap szerint. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága a 

támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 
 

            Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5. Fegyvernek Hermann Ottó vadásztársaság 

 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
        Burján Attila János 
        bizottság elnöke 



 
………/2019.(V.29.) sz.                             Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat: 
 
A Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület támogatásáról a 2019. évi társadalmi 
szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret terhére 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága 444.500 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Fegyvernek Városi Polgárőr 
Egyesületet a határozat mellékletét képező – a beadott pályázatról készült – bírálati 
adatlap szerint. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi bizottsága a 

támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza Tatár László polgármester urat. 
 

            Erről értesül: 
1. Tatár László polgármester 
2. dr. Pető Zoltán jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 
4. PH pénzügyi csoport, vagyongazdálkodási csoport 
5. Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület 

 
Fegyvernek, 2019. május 23. 
        Burján Attila János 
        bizottság elnöke 
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CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019.(III.07.)számú határozatával 
társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2019.évre meghirdetett 
pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 
 
 
1. Pályázatot benyújtó szerv 
neve: Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány 
pályázat beérkezésének ideje: 2018. május 15. 
a pályázat iktató száma:F/6015/2019 
 
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 
a) igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre   IGEN  NEM 

állásáról (bankszámlakivonattal),NEM RELEVÁNS 
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)   IGEN  NEM 
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)  IGEN  NEM 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
(felhívás 3. számú melléklete)      IGEN  NEM 

e) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
másolata  Előző évi pályázathoz benyújtva   IGEN  NEM 

f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott 
(benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, 
2017. évi beszámoló OBH által átvéve 2018.05.29.   IGEN  NEM 

g) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet 
a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 
100 ezerforint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba 
veszi,         IGEN  NEM 

h) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. 
(felhívás 5. számú melléklete)      IGEN  NEM 

 
3. Pályázatban igényelt támogatás: 2.044.000 Ft 
4. Pályázatban szereplő összes költség: 2.044.000 Ft 
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft 
 
6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a 

pályázati kiírás céljaival.      IGEN  NEM 
 
7. 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: 

 
8. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel: 

IGEN  NEM 
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Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:    IGEN  NEM 
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 

dokumentumok: 
1. A pályázati adatlap 2. pontja nincs kitöltve 
2. A pályázati adatlap 3. pontja szerinti részletes költségterv kitöltése nem 

egyértelmű. A vissza nem igényelhető ÁFA oszlopban nem szerepel adat, ezzel 
szemben az adószám alapján nem ÁFA körös a szervezet. 

 
9. Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN  NEM 

NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget: 
 

10. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását 
követően támogatható      IGEN  NEM 
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása 

 
 
A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés 
előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit. 
 
 
A Pénzügyi 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 
 
Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, 
intenzitása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. …………….. hónap …………… nap 
 
 
 

Burján Attila 
pénzügyi bizottság elnöke 
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CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019.(III.07.) számú határozatával 
társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2019.évre meghirdetett 
pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 
 
 
1. Pályázatot benyújtó szerv 
neve: Fegyvernek Városi Polgárőr Egyesület  
pályázat beérkezésének ideje:2019. május 23. 
a pályázat iktató száma:F/6196-1/2019 
 
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 
a) igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre   IGEN  NEM 

állásáról (bankszámlakivonattal),NEM RELEVÁNS 
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)   IGEN  NEM 
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)  IGEN  NEM 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
(felhívás 3. számú melléklete)      IGEN  NEM 

e) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
másolata Előző évi pályázathoz benyújtva    IGEN  NEM 

f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott 
(benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, IGEN  NEM 

g) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet 
a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 
100 ezerforint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba 
veszi,         IGEN  NEM 

h) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. 
(felhívás 5. számú melléklete)      IGEN  NEM 

 
3. Pályázatban igényelt támogatás: 444.500Ft 
4. Pályázatban szereplő összes költség: 444.500Ft 
5. Pályázatban vállat önerő: 0Ft 
 
6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a 

pályázati kiírás céljaival.      IGEN  NEM 
 
7. 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: 

 
 
8. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel: 

IGEN  NEM 
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Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:    IGEN  NEM 
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 

dokumentumok: 
 
9. Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN  NEM 

NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget: 
 

10. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását 
követően támogatható      IGEN  NEM 
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása 

 
 
A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés 
előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit. 
 
 
A Pénzügyi 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 
 
Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, 
intenzitása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. …………….. hónap …………… nap 
 
 
 

Burján Attila 
pénzügyi bizottság elnöke 
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CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019.(III.07.) számú határozatával 
társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2019.évre meghirdetett 
pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 
 
 
1. Pályázatot benyújtó szerv 
neve: R-16 Postagalamb Sportegyesület 
pályázat beérkezésének ideje:2019. április 25. 
a pályázat iktató száma:F/5358/2019 
 
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 
a) igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre   IGEN  NEM 

állásáról (bankszámlakivonattal),NEM RELEVÁNS 
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)   IGEN  NEM 
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)  IGEN  NEM 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
(felhívás 3. számú melléklete)      IGEN  NEM 

e) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
másolata Előző évi pályázathoz benyújtva    IGEN  NEM 

f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott 
(benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, IGEN  NEM 

g) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet 
a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 
100 ezerforint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba 
veszi,         IGEN  NEM 

h) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. 
(felhívás 5. számú melléklete)      IGEN  NEM 

 
3. Pályázatban igényelt támogatás: 450.000Ft 
4. Pályázatban szereplő összes költség: 450.000Ft 
5. Pályázatban vállat önerő: 0Ft 
 
6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a 

pályázati kiírás céljaival.      IGEN  NEM 
 
7. 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: 

 
 
8. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel: 

IGEN  NEM 
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Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:    IGEN  NEM 
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 

dokumentumok: 
 
9. Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN  NEM 

NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget: 
 

10. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását 
követően támogatható      IGEN  NEM 
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása 

 
 
A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés 
előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit. 
 
 
A Pénzügyi 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 
 
Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, 
intenzitása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. …………….. hónap …………… nap 
 
 
 

Burján Attila 
pénzügyi bizottság elnöke 
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CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019.(III.07.) számú határozatával 
társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2019.évre meghirdetett 
pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 
 
 
1. Pályázatot benyújtó szerv 
neve: Fegyvernek Városi Sport Egyesület 
pályázat beérkezésének ideje: 2018. május 09. 
a pályázat iktató száma: F/5811/2019 
 
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 
a) igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre   IGEN  NEM 

állásáról (bankszámlakivonattal), NEM RELEVÁNS 
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)   IGEN  NEM 
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)  IGEN  NEM 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
(felhívás 3. számú melléklete)      IGEN  NEM 

e)  a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
másolata Előző évi pályázatban benyújtva    IGEN  NEM 

f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott 
(benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, IGEN  NEM 

g) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet 
a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 
100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba 
veszi,         IGEN  NEM 

h) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. 
(felhívás 5. számú melléklete)      IGEN  NEM 

 
3. Pályázatban igényelt támogatás: 6.000.000 Ft 
4. Pályázatban szereplő összes költség: 6.000.000 Ft 
5. Pályázatban vállat önerő: 0 Ft 
 
6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a 

pályázati kiírás céljaival.      IGEN  NEM 
 
7. 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: 

 
 
8. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel: 

IGEN  NEM 
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Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:    IGEN  NEM 
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 

dokumentumok: 
 

Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN  NEM 
NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget: 

 
1. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását 
követően támogatható      IGEN  NEM 
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása 

 
  
A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés 
előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit. 
 
 
A Pénzügyi 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 
 
Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, 
intenzitása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. …………….. hónap …………… nap 
 
 
 

Burján Attila 
pénzügyi bizottság elnöke 
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CIVIL SZERVEZET PÁLYÁZAT ELLENŐRZŐ, BÍRÁLATI LAP 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2019.(III.07.) számú határozatával 
társadalmi szervezetek részére önkormányzati pénzbeli támogatásra 2019.évre meghirdetett 
MÁSODIK KÖRÖS pályázati felhívásra beérkezett pályázatokra 
 
 
1. Pályázatot benyújtó szerv 
neve: Fegyverneki Hermann Ottó Vadásztársaság 
pályázat beérkezésének ideje: 2019. május 02. 
a pályázat iktató száma: F/5433/2019 
 
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok: 
a) igazolás vagy nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre   IGEN  NEM 

állásáról (bankszámlakivonattal), 
b) Pályázati adatlap (felhívás 1. számú melléklete)   IGEN  NEM 
c) Átláthatósági nyilatkozat (felhívás 2. számú melléklete)  IGEN  NEM 
d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
(felhívás 3. számú melléklete)      IGEN  NEM 

e)  a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselő által hitelesített 
másolata Előző évi pályázathoz benyújtva    IGEN  NEM 

f) a jogszabályokban meghatározottak szerint a legutoljára benyújtott 
(benyújtásra kötelezett) beszámoló, közhasznú szervezet esetén 
közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás, IGEN  NEM 

g) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó szervezet 
a támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett 
100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba 
veszi,         IGEN  NEM 

h) a pályázó nyilatkozata a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről. 
(felhívás 5. számú melléklete)      IGEN  NEM 

 
3. Pályázatban igényelt támogatás: 380.000 Ft 
4. Pályázatban szereplő összes költség: 477.200 Ft 
5. Pályázatban vállat önerő: 97.200 Ft 
 
6. A pályázatban támogatni kívánt feladat összhangban van a 

pályázati kiírás céljaival.      IGEN  NEM 
 
7. 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: 

 
 
8. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeinek megfelel: 

IGEN  NEM 
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Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:    IGEN  NEM 
- Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk, 

dokumentumok: 
 
9. Hiánypótlási felhívásban foglaltakat a pályázó teljesítette: IGEN  NEM 

NEM esetében, milyen, a felhívásban szereplő hiánypótlásnak nem tett eleget: 
 

10. A pályázat az esetleges tartalmi, formai hiányosságok pótlását 
követően támogatható      IGEN  NEM 
NEM esetén a pályázat kizárásra kerül, a kizárás indoklása 

 
 
A Pénzügyi Bizottság a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés 
előkészítő szakasz (1-10. pont) adatait, megjegyzéseit. 
 
 
A Pénzügyi 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 
 
Amennyiben NEM a támogató által támogatásra javasolt költségek, támogatás összege, 
intenzitása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. …………….. hónap …………… nap 
 
 
 

Burján Attila 
pénzügyi bizottság elnöke 














