
FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

M E G H Í V Ó

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-én – csütörtök – 15 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: községháza tárgyalóterme

Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. Képviselőtestület munkatervének módosítása
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény munkájáról, kiemelten a

szakmai munkájáról
4. Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
5. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
6. A Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének módosítása
7. Tájékoztató a Vízmű tevékenységéről
8. Kötelezettségvállalás a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítással összefüggésben
9. A folyékony hulladék gazdálkodásról szóló rendelet módosítása
10. Előterjesztés Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont működtetéséről
11. Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról
12. Előterjesztés közoktatási intézmények taneszköz ellátottságának javítására szóló pályázatról
13. Előterjesztés a Kézilabda Szakosztály kérelméről
14. Előterjesztés a Polgárőrség kérelméről
15. Előterjesztés a Református Egyház kérelméről
16. Előterjesztés Szivárvány úti telekmegosztásról és telekvásárlásról
17. Előterjesztés Fegyvernek, Táncsics M. u. 183. ingatlan vételről és értékesítésről
18. Előterjesztés a településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázatról szóló határozat

módosításáról
19. Előterjesztés a szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése c. pályázatról szóló

határozat módosításáról
20. Előterjesztés HÖF-TEKI pályázatok beadásáról a Csillag út felújítására és települési információs

táblarendszer kiépítésére.
21. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének vizesblokk átépítéséről.
22. Előterjesztés I. sz. körzet háziorvosának alkalmazásáról
23. Előterjesztés a Rendezési Terv módosítás kezdeményezéséről
24. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Tervének módosításáról

Zárt ülésen:
25. Kölcsön kérelmek

előadó: 3. napirendnél: Barta Józsefné igazgató
4. napirendnél: Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
7 napirendnél: Nagy Mihály vízmű vezető
egyéb napirendeknél Huber Ferenc polgármester

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő
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3-4. napirendhez meghívott:
Barta Józsefné, Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
Szabóné Sipos Erzsébet Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője
Török Csaba Örményes polgármestere
Rédai János Örményes polgármestere

4. napirendhez meghívott:
J.N.Sz.Megyei Gyámhivatal
Somodi Erika gyámügyi előadó

5. napirendhez meghívott:
Intézmények vezetői

9. napirendhez meghívott:
Szennyvízszippantást végző vállalkozók

13. napirendhez meghívott:
Kindert Károlyné szakosztályvezető

14. napirendhez meghívott:
ifj.Csőke Béla Polgárőrség vezetője

Fegyvernek, 2008. május 21.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2008. május 29-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal jegyzője a Törökszentmiklós város

közigazgatási területét érintő közlekedéssel kapcsolatos interpellációkra írásban válaszolt,
melyet a tájékoztatóhoz csatoltunk.

 A 4. sz. főút melletti parkolók takarításával kapcsolatos interpellációt a Közúti
Igazgatóságnak; a falugazdászi ügyfélfogadással kapcsolatos interpellációt a Megyei
Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának továbbítottuk, de választ még nem
kaptunk.

 Április 23-án a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Rt. soros, május 5-én pedig soron kívüli
közgyűlést tartott.

 Április 25-én az Ivóvíz minőségjavító Program II. ütem – II/2 előkészítési szakaszában, a II.
ütemben benyújtott megvalósíthatósági tanulmányok bírálata volt a Közép-Tisza vidéki
Területi Vízgazdálkodási Tanács bizottságának ülésén.

 28-án kistérségi ülésen vettem részt, ahol a társulás 2007. évi zárszámadását,
pénzmaradványát, a közoktatási feladat-ellátási tervet fogadtuk el, és több kisebb
előterjesztést tárgyaltunk.

 Május 6-án a megyeházán az Észak-Alföldi Régió Ivóvíz minőségjavító Program II. üteme
megyénket érintő fejlesztési ügyében volt egyeztetés, melyen a törökszentmiklósi kistérséget
képviseltem.

 6-án a Nemzetőrség képviselői kerestek fel és arról tájékoztattak, hogy egyedül ők képviselik
az országban a nemzetőrséget. Feladata hasonló a polgárőrséghez, de a hagyományos
társadalmi egyesületnél több feladatot vállalna. Ezért a működéséhez törvényi szabályozás is
szükségessé válna. Konkrét együttműködési javaslatot nem tettek.

 7-én a Nemzeti Fejlesztési Zrt-vel egyeztettünk Örményesen a vasútállomás tervezésével
kapcsolatban. Bennünket érintő rész, hogy a vasút szeretné, ha hozzájárulnánk az aluljáró
tisztántartásához, a mozgáskorlátozott berendezés fenntartásához. Örményes
polgármesterével úgy nyilatkoztunk, hogy más eszközeinek fenntartását nem vállalhatjuk, de
arra lehetősége van a MÁV Zrt-nek, hogy működési hozzájárulást kérjen.

 8-án a NA-MI-BU Kft közgyűlésén vettem részt. A kft eredményesen – 16 millió Ft
nyereséggel – zárt az évet.

 14-én a Mezőtúri Olajos Növények Kft. tartotta közgyűlését. A kft – 5.500 eFt hiánnyal zárt.
Ez elsősorban jogszabályi változások következménye.

 A tiszabői orvosi ügyeleti ellátás tárgyában a Megyei Bíróság június 26-ra tűzte ki a per első
tárgyalását.

 A Majális zavartanul lezajlott.
 A gulyásfesztivál sikeres volt, egyre nagyobb népszerűségre, érdeklődésre tett szert és a

korábbiaknál nagyobb sajtó visszhangot kapott.
 Az Országos Alapellátási Intézetnek megküldtük az általunk aláírt háziorvosi ellátásra szóló

szerződést. Az új doktornőt május 20-ával felvettük a rendelő állományába, most segítséget
ad a rendelésben a két háziorvosnak és megismerkedik az adminisztrációs teendőkkel.
Ebben a formában július 1-ig fog dolgozni, ezt követően pedig az Alapellátási Intézettel kötött
szerződés szerint.

 A kétpói konzorciumban résztvevő önkormányzatok polgármestereit írásban kerestem meg
és tájékoztatást adtam a vagyonnal kapcsolatos problémákról. Kértem, hogy a levelem
tartalmát a képviselőtestülettel ismertessék és hozzanak határozatot arról, hogy
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egyetértenek-e a Fegyverneki Önkormányzat kezdeményezésével, hogy egyedi módon
kívánja a vagyont hasznosítani és egyedi díjmegállapításra jogosult. Abban az esetben, ha
igényünk elfogadásra kerül az önkormányzatok részéről, hajlandóak vagyunk elállni a pertől,
ellenkező esetben azonban jogos érdekünk érvényesítése érdekében kénytelenek leszünk
azt tovább folytatni.

 15-én Karcagon TIOP pályázattal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt. Döntés született
900 milliós pályázat tartalmáról, mellyel jelentősebb fejlesztéseket lehet megvalósítani. A
pályázatírás elkezdődött. Szolnokon lesz jelentősebb építési és műszaki beruházás 660 millió
Ft, Túrkeve és Karcag 70-70 millió, Jászapáti 15, Jászberény 85 millió Ft értékben végez
beruházást. Ezek a fejlesztések korszerű technikát, berendezéseket tartalmaznak.

 22-én intézményvezetői értekezleten a költségvetés módosítást, a társulási megállapodások
felülvizsgálatát és a nyári karbantartási munkákat egyeztettük.

 A Leader Tervezői Csoport folyamatosan működik, lassan kialakulnak azok a fejlesztési
irányok, melyekre lehetőség lesz pályázni. A csoport munkaszervezete egyesületi formában
alakulhat meg 1 millió Ft vagyonnal. Ez önkormányzatunknak 30-40 eFt kiadás jelent. A
csoport 2015-ig való működéséhez évi kisebb tagdíjat javasolunk.

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás: a beszámolás időpontjáig nem érkezett adat.

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

Márc. 3 8 1 805
Ápr. 1 4 765

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- temetési segély 9
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 37
- lakásfenntart.tám.elutasítás 1
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- átmeneti segély megállapítás -
- átmeneti segély elut. 1
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:. Egyenleg 1.411.887.- Ft.

 Polgármesteri Hivatal vizesblokk átép.kiv.terv készítése: 210 eFt
 Temetési kölcsön (Gábli Simonné) 107.918.- Ft
 Temetési kölcsön (Túró Györgyné) 135.761.- Ft
 Temetési kölcsön (Engler György) 63.763.- Ft
maradvány: 894.445.- Ft
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IV. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: ifj.Ondok Sándor és neje Bocskai u. 36. – lakásvásárlásra

340.000 Ft
 Közművelődési Alap felosztása: nemleges

 Sportkör támogatása: május hónapban 1.000 eFt
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,

szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
----------- ---------- -------------

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: a beszámolási
időszakban nemleges.

V. Fontosabb jogszabályok

 90/2008.(IV.23.) Korm.r. az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás
2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről.

 99/2008.(IV.29.) Korm.r. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló korm.r. módosításáról.

 100/2008.(IV.29.) Korm.r. az építésügyi bírság megállapításának részletes
szabályairól szóló korm.r. módosításáról.

 16/2008.(IV.30.) OKM r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994.(VI.8.) MKM r. módosításáról

 142/2008.(V.16.) Korm.r. egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Fegyvernek, 2008. május 22.

Huber Ferenc
polgármester



………………../2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

A Képviselőtestület 2008. évi munkatervének módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi munkatervében az
április 24-i ülésre tervezett „Tájékoztató a Vízmű tevékenységéről” c.
napirendet törli és azt a május 29-i ülés napirendjei sorába felveszi.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Vízmű vezetője
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 20.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójához.

Tisztelt Képviselőtestület!

Munkatervünknek megfelelően az intézmény igazgatója elkészítette az általunk kiadott szempontok
szerint a beszámolóját.
A beszámolóban a működéssel kapcsolatban több problémára hívta fel a figyelmet, melyek
akadályozzák a zavartalan munkavégzést. Ezek közül megfontolandó, hogy az intézménynek
jelentősebb karbantartásra és eszközpótlásra van szüksége.
Változatlanul probléma az alkalmazotti létszám, mivel az ellátandó feladatok változnak.

Ezért javaslom, hogy a Képviselőtestület vállaljon kötelezettséget 500 eFt-ra karbantartási munkákra
és eszközpótlásra, továbbá a házi segítségnyújtásnál adjon lehetőséget az intézménynek évközi
létszám bővítésre. Több létszám emelést nem javasolunk.

……………./2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójáról és kötelezettségvállalásról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ szakmai beszámolóját elfogadja.

2.) Kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés terhére a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye dologi kiadásának
500 eFt-tal történő kiegészítésére.

3.) Hozzájárul az intézmény Fegyverneki Telephelyén a házi segítségnyújtás területén
jelentkező többlet igények miatti létszám növeléshez.
A létszám növelést a polgármesterrel egyeztetve, a tényleges igénybevétel alapján
a következő költségvetés módosításakor kell átvezetni.

Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 22.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

2007. május 31-i ülésen került megtárgyalásra legutóbb a gyermekvédelmi törvény helyi
végrehajtása, melyet jónak értékelt a testület. A beszámolót elfogadta, feladatot nem
határozott meg.

I. Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló mód. 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: gyvt.) 96. §. (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a testület
megtárgyal. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. /IX. 10./ Korm. rendelet 10. sz. melléklete írja elő a tartalmi követelményeket az
átfogó értékelés elkészítéséhez, mely alapján az alábbi értékelést terjesztem elő:

II. A törvény végrehajtása

1./ A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.

Korcsoport Férfi Nő Összesen

0-2 87 81 168

3-5 129 121 250

6-13 369 322 691

14-17 224 169 393

0-17 összesen 809 693 1.502

18-59 2.146 2.082 4.228

60-100 568 866 1.434

18-100 összesen 2.714 2.948 5.662

Mindösszesen 3.674 3.557 7.231

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2006. július 1-étől került bevezetésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, amely
feljogosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, évi kétszeri pénzbeli támogatásra (
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július, november), egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv ellátás,
különböző szabadidős tevékenységek kedvezményes igénybe vétele).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, bárki kérelmet nyújthat be és a feltételek
fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a kedvezményre való jogosultság.
Jelenleg 839 fő részesül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ez 419 családot érint.
A kedvezmény 5 gyermek esetében szűnt meg, 4 gyermek állandó lakóhelye megváltozott és
1 gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint nem folytatott
tanulmányokat.

2007. évben kétszer került sor – júliusban és novemberben- az egyszeri támogatás
kifizetésére, amelynek összege gyermekenként 5000.-Ft volt.
Júliusban 714 gyermek volt jogosult a támogatásra, összege összesen: 3.760.000-Ft.volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékát 2 fő kapta, összege: 15.000.-Ft.
Novemberben 795 gyermek volt jogosult és az összege összesen: 4.185.000.-Ft volt, a
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlékára 2 fő jogosult, összege: 15.000.- Ft.
Elutasításra 35 család esetében került sor, mely 69 gyermeket érintett. Az elutasítás oka
többségében az egy főre jutó jövedelem meghaladja a törvényben meghatározott összeget.

A gyermekek napközbeni ellátása a szükségleteknek megfelelően biztosított.

Óvodai felvehető gyermek létszám 295 fő, elhelyezésben 271 részesül, bölcsödei felvehető
gyermeklétszám: 12 fő, elhelyezésben 10 fő. Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
123 gyermek, a Móra Ferenc Általános Iskola 68 fő napközis ellátását biztosítja.

A gyermekétkeztetés kedvezményes igénybevétele a következők alapján lehetséges:
- a bölcsődés, óvodás, az 1-5 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100% -át
kell biztosítani
- a felső tagozatos, illetve középfokon továbbtanulók esetében, ha a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor a térítési díj 50%-át kell biztosítani
- három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kell
kedvezményként biztosítani.

Intézmény neve Étkezők száma 100%
kedvezmény

50%
kedvezmény

0%
kedvezmény

Napközi
Otthonos Óvoda

271 fő 171 fő 16 fő 84 fő

Orczy Anna Ált.
Isk. és Szakisk.

247 fő 154 fő 59 fő 34 fő

Móra Ferenc
Ált. Isk.

204 fő 137 fő 36 fő 31 fő
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2.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

A támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául
rendelt hozzátartozó jogosult, aki adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik tartásra köteles,
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban,
vagy időskorúak járadékában részesülő hozzátartozó, akit a gyámhivatal a gyermek gyámjául
rendelt. A támogatás összege – gyermekenként- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 22%-a, 2007. évben 6121.-Ft/hó. A kiegészítő támogatásra való jogosultság
határozatlan időre kerül megállapításra, de évente felül kell vizsgálni a támogatásra való
jogosultságot. Jelenleg 2 gyermek részesül a támogatásban.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mellett évente kétszer - július és november hónapban-
egyszeri pénzbeli pótlékra jogosult, amelynek összege 2007. évben – gyermekenként- 7500.-
Ft. Kifizetésre került összesen: 30.000.-Ft

2.3. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2007. évben a Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem állapított meg
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, mert kérelem sem érkezett egyszeri eseti ellátásra.

2.4. Egyéb támogatások

Az általános iskolába való utazáshoz – Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába, a
nagyközség közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére a tömegközlekedési
jármű igénybevételéhez nyújtott támogatás 52 gyermek részére 172.920.-Ft összegben került
kifizetésre.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása

A Gyermekjóléti Szolgálat 1998. november 1 óta működik a településen. 2007. július 1-től
intézményfenntartó társulásban a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központon
belül a Családsegítő Szolgálattal közös telephelyen, részben önálló szakmai egységként végzi
szakmai munkáját. Feladatát a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól szóló és működésük feltételeiről szóló
15/1998 (IV.30.) NM rendelet alapján végzi. A szolgáltatási feladatot 2 fő dolgozói
létszámmal látja el a településen működő 2 általános iskola körzethatárral megegyezően.

A 2 fő alkalmazott képesítése:
1 fő családgondozó: általános szociális munkás
1 fő családgondozó: felsőfokú mentálhigiénés képesítésű

A gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítő szolgálattal közösen figyelemmel kíséri a lakosság
szociális helyzetét. A jelzőrendszer segítségével komplex segítségnyújtást biztosít a szociális
problémák megoldásához.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermeknek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
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gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Feladatai:
- A gyermek testi, lelki egészségének megőrzése, családban történő nevelésének

elősegítése érdekében a gyermeki jogokról, a gyermek egészséges fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatás nyújtása. A támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. Pszichológiai tanácsadás biztosítása, vagy
ahhoz való hozzájutás segítése. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya
támogatása, segítése.

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét és veszélyeztetettséget észlelő és
jelzőrendszert működtet., illetve a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek
megoldására javaslat készítése.

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez. Családi
konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében. Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági
beavatkozás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő
kiemelésére.

- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez a
vérszerinti szülőknél, a visszahelyezett gyermek esetében utógondozást végez.

- Szabadidős programok szervezése.

1. A gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, hivatalos ügyek intézésében nyújt
segítséget. A beszámolási időszakban főleg családi pótlék, GYES válóperhez kereset
megírása volt, amiben a Szolgálat az ügyfeleknek segítséget nyújtott. Felvilágosítás nyújtás a
gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének igényléséhez.

Pszichológiai tanácsadás működik Szolgálatnál 2004. június 1. óta, a szolgáltatás az
intézmény által gondozásban lévők, és az oktatási intézmények által javasolt személyek
részére terjed ki, igénybevétele ingyenes. Heti négy órában tart tanácsadást, a lakosság általi
kihasználtság 100 %-os, a beszámolási időszakban 7 kiskorú vette igénybe ezt a szolgáltatást
a jelzőrendszer javaslatával.

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő
és jelzőrendszert működtet, a beszámolási időszakban nyolc alkalommal szakmaközi
esetmegbeszélésre került sor, melyen rendszeresen részt vettek a jelzőrendszeri tagok. Az
esetmegbeszélések témája az aktuális problémák megbeszélése, konkrét feladatok
meghatározásával a probléma megoldása érdekében, veszélyeztetett kiskorú gyermekek
névsorának összeállítása.
A jelzőrendszer tagjai védőnők, óvoda-, iskola gyermek és ifjúságvédelmi felelősei,
rendőrség, lakosság.

A nyilvántartásunkban veszélyeztetett kiskorúak kor és ok szerinti felosztása a 2006. évvel
összehasonlítva a következő:
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korcsop
ort

Környezeti
ok

Magatartás
i probléma

Egészségi
probléma

Összesen + alkohol
valamelyik

szülőnél

+ nem
megfelelő

lakáskörül
mény

2006
év

2007
év

2006
év

2007
év

2006
év

2007
év

2006
év

2007
év

2006
év

2007
év

2006
év

2007
év

0-2 9 10 - - - - 9 10 - - - 1

3-6 22 20 - - - - 22 20 2 2 4 -

7-14 40 41 12 12 1 - 53 53 11 9 7 8

15-18 14 6 11 8 2 1 27 15 7 3 3 3

Összese
n

85 77 23 20 3 1 111 98 20 14 14 12

2006 és 2007 évet összehasonlítva a veszélyeztetett kiskorúaknál csökkent a nyilvántartásban
szereplők száma. A beszámolási időszakot összenézve az előző évvel:

 7 családnál a veszélyeztetést okozó probléma megszűnt (16 gyermek)
 7 nyilvántartott nagykorúvá vált
 1 család elköltözött (3 kiskorú)
 5 családból 13 gyermek bekerült a nyilvántartásunkba.

Ezek a változások eredményezték a veszélyeztetett gyermekek számának csökkenését.

A jelzőrendszer tagjai részéről 154 esetben érkezett szolgálathoz írásos formában jelzés.
A jelzés 78 kiskorút érint, családok száma 56, többnyire ezek a gyermekek alkotják a
veszélyeztetettek körét.
Az előző évhez viszonyítva, az összesen beérkezett jelzések számában nagy eltérés nem
látszik, azonban ha a jelzések okát megnézzük, akkor igen.

 A 2006-os évhez viszonyítva ismét emelkedett az igazolatlan mulasztások miatti
jelzések száma, mely évekre visszamenőleg is folyamatos növekedést mutat. Egyre
gyakrabban fordul elő, hogy olyan gyermekek hiányoznak igazolatlanul az oktatási
intézményből, aki eddig szolgálatunk nyilvántartásában sem szerepeltek. Ezeknél a
családoknál a jelzést követő kapcsolatfelvételnél kiderül, hogy a szülők már
gyermekükkel a problémát megbeszélték, és több ilyen eset nem fordul elő. Ezek a
szülők az oktatási intézménnyel rendszeresen tartják a kapcsolatot, szülői értekezlet,
fogadóóra keretében. Azonban ez a folyamatosan igazolatlanul hiányzó gyermekek
szüleiről nem mondható el. A rendelkezésre álló eszközökkel nem tudjuk a családdal
megértetni a rendszeres iskolába járás fontosságát, hogy legalább az általános iskolát
járja ki a gyermek. Addig, amíg a szülő nem tartja ezt fontosnak, addig az
intézmények és a szolgálat tehetetlen ezzel a problémával szemben. Azonban egyre
gyakoribb probléma az igazolatlan mulasztás.

3. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával
családgondozásra került sor.
a.) A beszámolási időszakban 10 kiskorú került alapellátásba a szülő életvitele, alkoholizáló
életmód, igazolatlan iskolai mulasztás miatt, 3 kiskorú védelembevétel (gondozási-nevelési
tervben megfogalmazott feladatok megvalósultak) megszűnését követően került alapellátásba.
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18 kiskorú esetében szűnt meg az alapellátás keretében végzett családgondozás, okát tekintve
a következő:

- eredményes családgondozás miatt 11 gyermeknél,
- nagykorúvá vált 4 gyermek,
- javító intézetbe került 1 gyermek
- védelembe vétel miatt 2 gyermek.

Összesen 52 gyermek van jelenleg alapellátásban 28 családból.

b.) 4 családból 7 gyermek került védelembe a beszámolási időszakban, 11 gyermek esetében
szűnt meg a védelembe vétel 7 esetben sikeres családgondozás miatt, 1 esetben nagykorúvá
válás miatt és 3 esetben állandó lakóhelyváltozás miatt. Jelenleg összesen 11 családból 23
kiskorú gondozása történik védelembevétel keretén belül.

A beszámolási időszakban 537 alkalommal történt családlátogatás, ahol életvezetési és
gyermeknevelési tanácsokkal látják el a gyermekeket és a szülőket.

4. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozásra került
sor. 20 gyermek van jelenleg átmeneti nevelésben, a kiskorúak 10 családból kerültek ki. A
beszámolási időszakban 4 kiskorú került ideiglenes hatályú elhelyezésben, egy kiskorú
harmadik személynél családban lett elhelyezve, és 3 kiskorú került gyermekotthonba
elhelyezésre.
Rendszeres a kapcsolat a családokkal, félévente, évente a felülvizsgálat során javaslatot tesz
arra vonatkozóan, hogy az átmeneti nevelés megszüntethető-e, vagy annak fenntartása
indokolt, mivel a családban nevelkedés feltételei továbbra sem valósultak meg. A beszámolási
időszakban 2 átmeneti nevelés szűnt meg, 1 esetben a szülők elköltözése, 1 esetben az
átmeneti nevelt nagykorúvá válása miatt.

Minden héten fogadóórát tart a Törökszentmiklós Város Gyámhivatal munkatársa, aki segíti a
szakmai munkát.

5. Szabadidős programok szervezése keretében minden év decemberében „karácsonyi
előzetes” néven a község hátrányos családjai részére helyi megvendégeléssel ünnepséget
szervez a Művelődési Házzal közösen a települési önkormányzat támogatásával. 2007-ben 35
családból, 107 gyermek vett részt az ünnepségen.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2007. július 2 és 2007. augusztus 10
között heti öt napon 77 családból 182 gyermek részesült szociális gyermekétkeztetésben. A
kiosztásában segítséget nyújtott az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Móra Ferenc
Általános Iskola és a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Klubjai.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 15 § (7) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgálatoknak minden év március
31-ig tanácskozást kell megszerveznie, amelyen beszámol a településen működő
jelzőrendszer tevékenységéről. Az idén 2008. március 20-án került sor a tanácskozás
megtartására.
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Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon évente több alkalommal vesznek részt, amely
segíti a szakmai munkájukat. Tartja a kapcsolatot a módszertani intézménnyel, aki térségi
szinten esetmegbeszélő napokat szervez.

4. Jegyzői hatáskörben gyámhatósági intézkedések:

4.1 Védelembe vétel

Védelembe vételre kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátások önkéntes
igénybevételével nem szüntethető meg, de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek
fejlődése a családi környezetben biztosítható.
A gyermek gondozásának segítése, ellátásnak megszervezése, a szülői támogatás biztosítása
érdekében a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját jelöli ki a gyámhatóság. Szükség esetén
kötelezi a szülőt, hogy a gyermek folyamatosan vegye igénybe a napközbeni ellátást,
magatartási szabályokat állapít meg a szülő, illetve a gyermek részére, intézkedik a
veszélyeztető körülmények megszüntetéséről.

Védelembe vétel
oka

Szülőnek
felróható

magatartás

Gyermeknek
felróható

magatartás

Környezeti Összesen

2001 13 7 9 29

2002 14 9 11 34

2003 16 2 6 24

2004 4 5 2 11

2005 5 6 8 19

2006 6 4 2 27

2007 9 4 11 23

A felülvizsgálat alkalmával megszűnt 11 fő gyermek védelembe vétele, 7 gyermek esetében
eredményes családgondozás miatt, 1 gyermek esetében nagykorúvá válás miatt, 3 esetben az
állandólakóhely megváltozása miatt.

Új védelembe vétel a beszámolási időszakban: 7. fő ebből:
- szülőnek felróható magatartás: 3 fő
- gyermeknek felróható magatartás: 2 fő
- környezeti: 2 fő ( ebben az esetben a szülő magatartása is szerepet játszik)

Jelenleg összesen 23 gyermek esetében történik a védelembe vétel keretein belül a család
gondozás.
Sajnos a védelembe vételi eljárás kezdeményezésére egyre gyakrabban kerül sor az iskolai
igazolatlan hiányzások miatt, amely gyakran nem éri el célját.

4.2 Ideiglenes hatályú elhelyezés

A beszámolási időszakban 4 kiskorú elhelyezése vált szükségessé, ebből 3 gyermek
gyermekotthonba, 1 kiskorú pedig harmadik személynél került elhelyezésre, családba
fogadással.
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Az ideiglenes elhelyezésre a gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján került sor mind a négy
esetben. Mind a négy gyermek esetében a szülők egyéb okok miatt nem tudták a
kiskorúaknak a megfelelő ellátást biztosítani.
Anyagi és egészségügyi okok miatt nem került sor ideiglenes elhelyezésre.

5./ Gyermekvédelemmel foglalkozók együttműködése

A Törökszentmiklós Város Gyámhivatala továbbra is biztosítja a kihelyezett ügyfélfogadást,
melyet keddi napokon a délelőtti órákban biztosítanak.

A gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek között kialakult jó munkakapcsolat révén
hatékony a jelzőrendszer.

6./ Felügyeleti szervek ellenőrzése

Felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzést
2007. évben az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltsége végzett.
A vizsgálat tapasztalatai alapján a következőket javasolták:
- A Gyvt. 156.§ (2) bekezdésében foglalt átmeneti gondozás megszervezésével
kapcsolatos kötelezettségének a helyi képviselő-testület eddig nem tett eleget.
a mulasztásos törvénysértésben megnyilvánuló jogszerűtlen állapot megszűntetése érdekében
haladéktalanul intézkedni kell.

A gyermekjóléti alapellátás keretein belül a helyettes szülői hálózat településünkön nem
működött, a jelentkezők közül senki nem végezte el a tanfolyamot. 2007. július 1 napjával az
intézmény társulási keretek között működik, és Örményes községben egy személy
rendelkezik a helyettes szülői képesítéssel, ezáltal veszélyhelyzet esetén a feladat ellátása
megoldott.
- A település képviselő-testülete tekintse át, és döntsön arról, hogy az önkormányzat a
Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését és összehangolását
miként biztosítja, különös figyelemmel az NM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglalt
szakmai létszám irányszámai és létminimum normáira, illetőleg képesítési előírásokra.
Mivel 2007. július 1. napjától a település intézményfenntartó társulás formájában látja el a
gyermekjóléti szolgáltatást, ezért elengedhetetlen igényként jelenik meg a családgondozóként
foglalkoztatott szakemberek létszámának azonnali fejlesztése, hiszen az most jelenleg
Fegyvernek település gyermekkorú lakosságát tekintve sem elegendő.
- A nagyközség nem rendelkezik helyi bűnmegelőzési stratégiával, ennek megalkotása
ugyanis alapot adhat későbbiekben az európai uniós pályázatokon való részvételhez.
- Az eddigieknél lényegesebben nagyobb szerepet kell a civileknek és társadalmi és
egyházi szervezeteknek kapniuk a bűnmegelőzési tevékenység társadalmasításának
kialakításában.

Általánosságban mind az első fokú gyámhatóság, mind a gyermekjóléti szolgálat a
törvényességi előírás szabályait betartva végzi munkáját, az ott dolgozók munkájukat
jogszerűen és szakmai szempontok alapján is megfelelően hajtják végre.

7./ Jövőre vonatkozó célok
Szeretnénk, ha továbbra is ilyen sikeres maradna a jelzőrendszer tagjaival, intézményekkel a
kapcsolatunk, ezzel egyrészt elősegíthetnénk a prevenciót, másrészt, így tudjuk biztosítani a
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községben a kiskorú gyermekek megfelelő mentális fejlődését. A civil szervezetekkel a
kapcsolat fenntartását továbbra is fontosnak és szükségszerűnek tartjuk, mert ez további
segítséget jelentene a prevencióban.

8./ Bűnmegelőzés bemutatása a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében
Fegyvernek településen bűnmegelőzési program nem működik. és áldozatvédelmi iroda sem.
A települési önkormányzat nem rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval.
2007. évben nem érkezett jelzés, gyermekkorú ill. fiatalkorú bűnelkövetőről , illetve általuk
elkövetett bűncselekményről nincs tudomásunk, amelynek következménye hatósági
intézkedést tett volna szükségessé.

9./ A települési önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata
A települési önkormányzat a Magyar Katolikus Karitasz fegyverneki csoportjával tartja a
kapcsolatot. Pályázati lehetőségekről tájékoztatják a csoportot, adományok szétosztása esetén
segítséget nyújt a rászorultak felkutatásában.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.
……../2008. /V.29/ sz. határozati javaslat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekvédelmi
törvény helyi végrehajtását jónak értékeli, a beszámolót elfogadja.
Egyúttal megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.

Fegyvernek, 2008. május 20.
/:Buzás Istvánné:/

körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Erről értesül:

1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
5./ Gyermekjóléti Szolgálat

Készítette:
Somodi Erika
Síposné Szabó Erzsébet
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2008. május 29-i ülésére a 2008. évi költségvetés
módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 28-i ülésén a 8/2008.(III.5.) számú
rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2008. évi költségvetését . Ez idáig a költségvetés főösszege nem
módosult.
Az 1. számú módosítás során a költségvetés főösszegét 48.504 eFt-tal javasoljuk növelni, melyet kiemelt
előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az előterjesztés további részében mutatunk be. A
költségvetés módosítása elsősorban a pénzmaradvány miatt vált szükségessé, de egyéb gazdasági események is
indokolják.( kötelezettségvállalások, pályázatok benyújtása, tervezési hibák javítása, nyugdíjazások, személyi
változások, tartalékok felhasználása)
A módosítás eredménye képpen a folyószámlahitel 13.649 eFt-tal csökken, elsősorban a pénzmaradványnak
köszönhetően. Ezzel a költségvetésben az eredetileg tervezett 125.540 eFt folyószámlahitel 111.891 eFt-ra változik.

A költségvetés módosítását összefoglalva az alábbi tényezők indokolják:

Feladat megnevezése (e Ft)
BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE ++48.504
Működési bevételek
=Intézményi működési bevételek növekedése +954
-Fegyverneki Vízmű áru- és készletértékesítés bevétele nő a kiszámlázott szivattyúk
bevételével, illetve a felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa bevétellel

+909

- Polgármesteri Hivatalnál telek értékesítéshez kapcsolódó Áfa bevétel +38
- Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségnél felügyeleti jellegű tevékenység
díjbevétele

+7

Támogatások +5.224
=Költségvetési támogatások +5.224
-normatíva csökkenés 2 fő nappali ellátott lemondása miatt (CS-M –Kuncsorba
telephely)

-300

-központosított előirányzat nő a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása
miatt, valamint a közműfejlesztési támogatás és vizitdíj visszaigénylés összegével
(59 eFt)

+5.523

-a fejlesztési támogatás előirányzat növelését kerekítés miatt javasoljuk növelni +1
Felhalmozási és tőke bevételek +189
-önkormányzati ingatlan értékesítés bevételeinek növekedése +189
Támogatás értékű bevételek
=működési célú támogatás értékű bevételek
-OEP-től átvett bevétel csökken a fogorvosi körzet finanszírozásának csökkentése
miatt

-652

-nő az egyéb működési célú támogatás értékű bevétel a Körjegyzőségnél a
választási kiadások támogatásával (+1.647 eFt), a Polgármesteri Hivatalnál a
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának ezen módosításig megítélt
összegével (+1.061 eFt) illetve 2 fő dolgozó munkaügyi központ által folyósított
támogatásával (1.786 eFt). nő az Örményes Önkormányzat által az örményesi
dolgozóknak nyújtott ruházati költség. térítés összegének átvétele miatt (+784 eFt)
és csökken a kistérségi normatíva lemondás( 2 fő nappali ellátott ) miatt (-128 eFt) –
teljes részletezettséggel a szakfeladatoknál leírva-.

+6.613

Véglegesen átvett pénzeszközök -35.327
=működési célú átvett pénzeszköz +840
- nő a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde SZMK rendezvények +840
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bevételei és magánszemélyek által átadott összegekkel
=felhalmozási célú átvett pénzeszköz -12.873
-csökken a Norvég alapból az Orczy Iskola bővítésére tervezett összeggel (pályázat
elutasítása miatt)

-86.356

-nő település központ rehabilitációjára pályázott összeggel (+48.240 eFt), valamint a
szennyvíztelep bővítés és szennyvízelvezetés KEOP pályázati összeggel +2.054 , a
települési információs táblákra pályázott 3.459 eFt-tal és a Csillag út útépítés
HÖF_TEKI 19.730 eFt pályázati összegével)

+73.483

Hitelfelvétel csökken -19.771
-folyószámlahitel csökkenése a költségvetés 1. számú módosításából adódóan,
pénzmaradvány felhasználás és kötelezettség vállalások figyelembe vételével

-13.649

-fejlesztési hitel felvétel csökkenése a tervezett de nem megvalósuló beruházások
önrészének összegével(-21.782 eFt) , nő a 2008. évben benyújtott pályázatok önerő
részével(+15.660 eFt)

-6.122

Pénzforgalom nélküli bevétek növekedése +63.980
-előző évi pénzmaradvány a 13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet szerint +63.980
KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE +48.504
Személyi juttatások növekedése +10.795
- jubileumi jutalmak, felmentésre járó bérek, nyugdíjazás, személyi változás,
közhasznú foglalkoztatottak bérének beemelése miatt, pénzmaradványból személyi
juttatás növekedés

+10.795

Járulékok növekedése +3.044
-a személyi juttatások növekedésével arányosan növekszik +3.044
Dologi kiadások növekedése +9.686
-kötött pénzmaradványból dologi kiadások növelése, SZMK és magánszemély
befizetések terhére dologi kiadások növelése, népszavazás dologi kiadásainak
beemelése miatt,

+9.686

Átadott pénzeszközök növekedése +5.573
=működési célú pénzeszköz átadás csökken -864
-növeli a non-profit szervezeteknek átadott összeg (+288 eFt,) csökken a
Kisújszállási tűzoltóságnak tévesen tervezett összeggel (-1.152 eFt)

-864

=felhalmozási célú pénzeszköz átadások növekednek +6.437
-belvíz kár enyhítésére támogatás átadása lakosság részére a zárszámadási rendelet
alapján
- illetve kötelezettség vállalás alapján a Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatása

+6.337

+100
Felhalmozási kiadások csökkennek -9.107
-felújítási, beruházási kiadások változása a 2-3. mellékletben részletesen
megtalálható

-9.107

Egyéb támogatások kiadásainak növekedése +1.511
-önkormányzati rendelet alapján +450
-mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetése +1.061
Kölcsön nyújtás +2.000
-hosszú lejáratú szociális kölcsön beemelése 10 fő részére +2.000
Tartalék növekedés +14.501
-a 13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet alapján a pénzmaradvány felosztás
átvezetése a költségvetésen
-csökken a polgármesteri keret
-szennyvízhálózatra befizetett összeggel nő a tartalék
-csökken az egyéb fejlesztési tartalék (Vízmű felhasználás)
Támogatás értékű kiadások növekedése +10.501
=működési célú támogatás értékű kiadások +9.961
-zárszámadási rendelet alapján pénzmaradvány átadása Örményes és Kuncsorba
községek részére

+9.961

=felhalmozási célú támogatás értékű kiadások +540
-Vízmű részéről fejlesztési tartalék átadása +540
LÉTSZÁM változásra módosító javaslat az intézményektől nem érkezett



3

A 2008. évi költségvetés módosítására tett javaslat részletes indoklással címenként

I. CSORBA-MIKRO TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

A bevételek előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint - 197 e Ft

A pénzmaradványt javaslom növelni + 6 541 e Ft
A 13/2008.(IV.30) sz. önk. határozattal jóváhagyott pénzmaradvány
- Fegyvernek 1.076 e Ft
- Örményes 1.230 e Ft
- Kuncsorba 4.235 e Ft

Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom csökkenteni - 6.738eFt
( önkormányzati kiegészítés )
A 13/2008.(IV.30).sz. önk. határozat alapján
-Fegyvernek - 845 e Ft
-Örményes - 1.230 e Ft
-Kuncsorba - 4 235 e Ft
Kuncsorba :
normativ támogatás lemondása miatt ( nappali ellátás ) - 300 e Ft
2 fő * 150 000 Ft

kistérségi kieg. támogatás
2 fő * 64 000 ft - 128 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint: - 197 e Ft

A személyi juttatásokat, javaslom növelni + 186 e Ft
Az egyéb személyi juttatást javaslom növelni + 186 e F

A Kuncsorbai Képviselőtestület 12/2008.(III.20.) sz. h. alapján
Tiszteletdíjas gondozónő foglalkoztatása

A járulékokat javaslom növelni 20 e Ft
- Kuncsorba 20 e Ft

A Kuncsorbai Képviselőtestület 12/2008.(III.20.) sz. h. alapján

Az egyéb dologi kiadásokat javaslom növelni + 282 e Ft
-Kuncsorba 51 e Ft

A Kuncsorbai Képviselőtestület 12/2008.(III.20.) sz. h. alapján
Internet előfizetésre

-Fegyvernek
A 13/2008.(IV.30) sz.h. alapján a pénzmaradvány felhasználás 231 e Ft

A felhalmozási ( beruházási ) kiadásokat javaslom növelni 330 e Ft
- Kuncsorba 330 e Ft A

Kuncsorbai Képviselőtestület 12/2008.(III.20.) sz. h. alapján
( számítógép, térelválasztó )

Tartalék alakulása a fentiek alapján javaslom csökkenteni - 1 015 e Ft
- Kuncsorba - 1 015 e Ft
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II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Fegyvernek:

A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom növelni az alábbiak szerint: 3.623 e Ft

Véglegesen átvett pénzeszköz bevételek: növekedés 840 e Ft
Fegyvernek::
SZMK rendezvények bevételei 500 e Ft.
Magánszemély befizetése 4 tagóvoda részére 40 e Ft.

Örményes:
SZMK rendezvények bevételei 300 e Ft.
Előző évi pénzmaradvány 3.649 e Ft
13/2008.(IV.30.) Önkorm.rend.alapján
Fegyvernek:: óvodák 985 e Ft.

Bölcsöde 322 e Ft.
Örményes: 2.156 e Ft.
Kuncsorba: (18/2008.(IV.17.)sz.hat. 186 e Ft.

Intézményfinanszirozás : -866 e Ft
Önkormányzati kiegészités csökken – visszafizetendő pénzmaradvány miatt
Fegyvernek: - energia maradvány miatt - 106 e Ft.
Örményes: - szabad pénzmaradvány miatt -1.260 e Ft.
Intézmény finanszirozás nő
Érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatok 4 tagóvodában 500 e Ft.

A k i a d á s i előirányzatokat javaslom növelni : 3.623 e
Ft

A személyi juttatások : 633 e Ft
A bért javaslom növelni a pénzmaradvány terhére( MIP csoport kapcs.)
Fegyvernek:: óvoda 280 e Ft.
Örményes : 42 e Ft.
Kuncsorba : 42 e Ft.

Egyéb személyi jellegű juttatásokat javaslom növelni a pénzmar. terhére
Fegyvernek : óvoda pedagógus továbbképzésre 87 e Ft.
Örményes :jubileumi jutalomra 163 e Ft.

áthúzódó étkezési utalványra 19 e Ft.

Járulékok: 168 e Ft
A járulékokat javaslom növelni a bér és jubileumi jutalom növekedéssel összefüggésben
Fegyvernek : óvoda 90 e Ft.
Örményes : 65 e Ft.
Kuncsorba : 13 e Ft.

Dologi kiadások: 2.522 e Ft
Fegyvernek óvodák
-SZMK befizetések terhére szakmai feladatokra – Újtelepi óvoda 300 e Ft.

- Annaházi óvoda 100 e Ft.
- Szapárfalui óvoda 100 e Ft.

-Magánszemély befizetése 4 tagóvoda részére szakmai feladatokra 40 e Ft.
-Előző évi pénzmaradványból (szülői befizetések maradványa)

– Újtelepi óvoda 132 e Ft.
- Központi óvoda 120 e Ft.
- Annaházi óvoda 50 e Ft.
- Szapárfalui óvoda 120 e Ft.
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-Érintésvédelmi-szabványossági felülvizsgálatok 4 tagóvodában 500 e Ft.

Fegyvernek : Bölcsöde
- Előző évi pénzmaradványból (udvar kialakitása,egyéb felsz. áthúzódása miatt) 322 e Ft.

Örményes:
-SZMK befizetések terhére szakmai feladatokra 300 e Ft.
- Előző évi pénzmaradványból- üzemeltetési költségek maradv.
(elszámolás 2008. évben) 607 e Ft.

Kuncsorba:
- Előző évi pénzmaradványból- üzemeltetési költségek maradv.
(elszámolás 2008. évben) 131 e Ft.

Kérem a fenti javaslat elfogadását.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 11.442 e
Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak miatt: -3.752 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) csökkentése: -3.752 e Ft.

 A 2007. évi szabad maradványból visszafizetés: -6.081 e Ft.
(int.fin. előleg rendezése. -5.000 e Ft.)
(szabad maradványből: -1.081 e Ft.)

 Szakmai ig.h. nyugdíjazása miatti többlet kiadás: 237 e Ft.
szabadságmegváltás + járulék: 158 e Ft.
id. arányos 13. havi ill+ járulék: 79 e Ft.

 Pénztáros – iskolatitkár nyugdíjazása miatti többlet kiadás: 985 e Ft.
felmentési időre járó bér + járulék

 Esélyegyenlőségi központi támogatás: 1.107 e Ft.
(2007. évi önk-i kötött maradvány)

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának módosítása: 0 e Ft.

 Szociálpolitikai támogatás szerkezeti változása – technikai tétel: 0 e Ft.
(alap + ÁFA-ra bontás)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni: 15.194 e Ft.

A 2007. évi szabad maradvány összege: 6.259 e Ft.

A 2007. évi kötött maradvány összege: 8.935 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 11.442 e
Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 1.443 e Ft.
 Az alapilletmények növelése 928 e Ft.

(2007. évi kötött maradványból)

 13. havi illetmény emelése 60 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 Szabadságmegváltás előirányzatának emelése: 119 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)
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 Az esélyegyenlőségi pályázat bér része: 336 e Ft.
(2007. évi önk-i kötött maradvány)

A külső személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom emelni: 924 e Ft.

 A felmentési időre járó juttatások előirányzatának növelése: 746 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 Szakmai gyakorlat díjazása: 178 e Ft.
(2007. évi szabad maradványból)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 701 e Ft.

 Az alapilletmény járuléka: 297 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

 A 13. havi illetmény járuléka. 19 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 A szabadságmegváltás járuléka. 39 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 A felmentési időre járó juttatások járuléka: 239 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 Az esélyegyenlőségi pályázat járulék része: 107 e Ft.
(2007. évi önk-i kötött maradvány)

A dologi kiadásokat javaslom növelni: 1.374 e Ft.

Az egyéb dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

 Oktatási anyagvásárlása (ÁFA-val): 191 e Ft.
(angol nyelv oktatásához, 2007. évi kötött maradványból)

 Könyvtári könyv vásárlás (ÁFA-val) 308 e Ft.
(kötött maradványból)

 Egyéb dologi kiadások (ÁFA-val) 211 e Ft.
(HEFOP kiadásokhoz, 2007. évi kötött maradványból)

 Egyéb dologi kiadások (ÁFA-val) 664 e Ft.
(Esélyegyenlőségi pályázat 60%-a, 2007. évi önk-i kötött maradvány))

A felhalmozási kiadásokat (beruházás) növelését javaslom: 7.000 e Ft.

 Nem meghatározott eszközök (ÁFA-val) 5.500 e Ft.
(szakképzési kötött maradvány)

 Kerti kistraktor vásárlás (részben); (ÁFA-val) 1.500 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni: 0 e Ft.

 Növekedés a szabad maradvány összegével: 6.259 e Ft.

 Növekedés a kötött maradvány összegével: 8.935 e Ft.

 Csökkentés az intézményfinanszírozás csökkentése miatt: -6.081 e Ft.
(szabad maradvány egy részének elvonása)

 Csökkentés a szabad maradvány felhasználása miatt: -178 e Ft.
(szakmai gyakorlat áthúzódó kiadása)

 Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt. -8.935 e Ft.

II.
Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

A 2008. évi 1. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 367 e Ft.
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Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak szerint: -1.579 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) csökkentése: -1.579 e Ft.

 A 2007. évi szabad maradványból visszafizetés: -1.863 e Ft.
(2007. évi szabad maradvány)

 Az igazgató nyugdíjazása miatti többlet kiadás: 284 e Ft.
szabadságmegváltás + járulék: 189 e Ft.
id. arányos 13. havi ill+ járulék: 95 e Ft.

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának módosítása: 0 e Ft.

 Szociálpolitikai támogatás szerkezeti változása – technikai tétel: 0 e Ft.
(alap + ÁFA-ra bontás)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni: 1.946 e Ft.

A 2007. évi szabad maradvány összege: 1.863 e Ft.

A 2007. évi kötött maradvány összege: 83 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:
367 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 217 e Ft.

 Az alapilletmények növelése 2 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

 13. havi illetmény emelése 72 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 Szabadságmegváltás előirányzatának emelése: 143 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 69 e Ft.

 A 13. havi illetmény járuléka. 23 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

 A szabadságmegváltás járuléka. 46 e Ft.
(nyugdíjazás miatt)

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni: 81 e Ft.

 Oktatási anyagvásárlása (ÁFA-val): 81 e Ft.
(angol nyelv oktatásához, 2007. évi kötött maradványból)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni: 0 e Ft.

 Növekedés a szabad maradvány összegével: 1.863 e Ft.

 Növekedés a kötött maradvány összegével: 83 e Ft.

 Csökkentés az intézményfinanszírozás csökkentése miatt: -1.863 e Ft.
(szabad maradvány elvonása)

 Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt. -83 e Ft.

III.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

A 2008. évi 1. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 747 e Ft.

Az intézményfinanszírozás csökkentését javaslom, az alábbiak miatt: -2.184 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) csökkentése: -2.184 e Ft.
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 A 2007. évi szabad maradvány visszafizetése: -2.684 e Ft.
(2007. évi szabad maradvány)

 Munkaruházat egyszeri juttatása: 500 e Ft.

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának módosítása: 0 e Ft.

 Szociálpolitikai támogatás szerkezeti változása – technikai tétel: 0 e Ft.
(alap + ÁFA-ra bontás)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni: 2.931 e Ft.

A 2007. évi szabad maradvány összege: 2.684 e Ft.

A 2007. évi kötött maradvány összege: 247 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: 747 e Ft.

A személyi juttatások (bér) előirányzatát javaslom növelni: 74e Ft.

 Az alapilletmények csökkentése: 74 e. Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

A járulékokat javaslom növelni a fenti tételek vonzataként 24 e Ft.

 Az alapilletmény járuléka: 24 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

A dologi kiadások előirányzatát javaslom emelni: 649 e Ft.

 Az élelmezési kiadások növelése (ÁFA-val): 56 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

 A szállítási szolgáltatások (iskolabusz) előir-nak növ. (ÁFA-val): 93 e Ft.
(2007. évi kötött maradványból)

 Munkaruházat kiadása (ÁFA-val): 500 e Ft.

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni: 0 e Ft.

 Növekedés a szabad maradvány összegével: 2.684 e Ft.

 Növekedés a kötött maradvány összegével: 247 e Ft.

 Csökkentés az intézményfinanszírozás csökkentése miatt: -2.684 e Ft.
(szabad maradvány elvonása)

 Csökkentés a kötött maradvány felhasználása miatt. -647 e Ft.

IV.
Általános Iskola (Kuncsorba) Tagintézmény

A 2008. évi 1. sz. költségvetés módosítási javaslatot az alábbiak szerint indokolom:

A B E V É T E L E K előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint 295 e Ft.

Az intézményfinanszírozás módosítását javaslom, az alábbiak miatt: 0 e Ft.

B) Az intézményfinanszírozás (önkormányzati kiegészítés) csökkentése: 0 e Ft.

 A 2007. évi szabad maradványból visszafizetés: -295 e Ft.
(2007. évi szabad maradvány)

 A gázenergia növelésére: 295 e Ft.
(2007. évi energia maradvány)

A támogatásértékű bevételek (működési célú) előirányzatának módosítása: 0 e Ft.

 Szociálpolitikai támogatás szerkezeti változása – technikai tétel: 0 e Ft.
(alap + ÁFA-ra bontás)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni: 295 e Ft.
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A 2007. évi szabad maradvány összege: 295 e Ft.

A K I A D Á S O K előirányzatát javaslom csökkenteni az alábbiak szerint:
295 e Ft.

A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni: 295 e Ft.

 A gázenergia kiadás növelése (ÁFA-val): 295 e Ft.
(2007. évi maradvány)

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom változtatni: 0 e Ft.

 Növekedés a szabad maradvány összegével: 295 e Ft.

 Csökkentés az intézményfinanszírozás csökkentése miatt: -295 e Ft.
(szabad maradvány elvonása)

Kérem a fenti javaslat elfogadását.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint + 395 e
Ft

A támogatásértékű bevételek előirányzatát javaslom növelni 200 e Ft
-Pályázati támogatás: Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó

A pénzmaradvány előirányzatát javaslom növelni 195 e Ft
A 13/2008. (IV.30. ) önk. határozat alapján

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint + 395 e
Ft

A dologi kiadásokat javaslom növelni az alábbiak szerint 395 e Ft
A 13/2008. (IV.30. ) önk. határozat alapján
A 2007 évi pénzmaradvány felhasználása 195 e Ft

Pályázati támogatás
Gyermekszínjátszó Találkozó költségeire 200 e Ft

V. FEGYVERNEK – ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetés módosítását a 2007. évi pénzmaradvány felhasználás, az
50/2008.(IV.03) sz. önkormányzati határozat és a 2008. március 9-én lebonyolításra került népszavazás költségei a
6/2008. (I.24) és a 7/2008. (I.24) ÖTM rendelet indokolják.

Bevételek alakulása:
A bevételi előirányzatot Fegyvernek Nagyközség igazgatási szakfeladatán (7511531) javaslom növelni 1.763 e
Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511751) növelni javaslom 1.304 e Ft-tal. Örményes Község igazgatási
szakfeladatán (7511532) javaslom növelni 530 e Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511752) javaslom növelni
337 e Ft-tal.

Kiadások alakulása:
A kiadási előirányzatot Fegyvernek Nagyközség igazgatási szakfeladatán (7511531) javaslom növelni 1.763 e
Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511751) növelni javaslom 1.304 e Ft-tal. Örményes Község igazgatási
szakfeladatán (7511532) javaslom növelni 530 e Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511752) javaslom növelni
337 e Ft-tal.
A kiadások és bevételek alakulása részletesen az alábbi:
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511751)

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 1.763
1. Személyi juttatások + 407
= Bér + 344
- Köztisztviselők alapilletménye - 353
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők
rendszeres személyi juttatása + 632
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők
munkavégzésével kapcsolatos + 65
rendszeres személyi juttatás
= Egyéb + 63
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése és + 75
hozzájárulása
- Köztisztviselők ruházatai költségtérítés. - 12
2. Járulékok + 218
- Nyugdíj biztosítási járulék + 62
kiadás teljesítése
- Természetbeni egészségbiztosítási + 13
járulék kiadása
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 2
kiadása
- Munkaadói járulék kiadás + 9
- Egészségügyi hozzájárulás + 12
- Táppénz- hozzájárulás + 120
3. Dologi kiadások + 282
- Szállítási szolgáltatás + 2
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási + 63
szolgáltatások (kézbesítési díj, postai levél)
- Egyéb dologi kiadás teljesítése + 1
(kerekítési különbözet)
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás + 180
program követés
(minősített iktatórendszer)
- Általános forgalmi adó kiad. + 36
(minősített iktatórendszer áfa)
4. Felhalmozási kiadások + 856
- Beruházás + 856
(átvezetés a Polgármesteri Hivatal
igazgatás szakfeladatásról)

FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 1.763
1. Intézményfinanszírozás + 174
- Önkormányzati kiegészítés + 174
( a pénzmaradványt 1557 e Ft-ot
az int.fin. csökkentésére használjuk
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Működési bevételek + 7
- Felügyeleti jellegű tevékenység + 5
díjbevétele
- Államháztartáson kívülre tovább- + 1
számlázott szolgáltatás
- Egyéb kamat bevétel teljesítés + 1
3. Támogatás értékű bevétel + 25
- Támogatás értékű működési bevétel + 25
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 25
- Műk. célú, támog. ért-ű.
bev. fejezeti k. ei.-tól. + 25
(ülnöki díjak)
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4. Pénzforgalom nélküli bevétel + 1.557
- Előző évi pénzmaradvány +1.557

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG NÉPSZAVAZÁSI SZAKFELADATA (7511531)

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 1.304
1. Személyi juttatások + 708
= Bér + 623
- Köztisztviselők normatív jutalma + 165
- Megbízási díj + 98
- Nem főállású dolgozók juttatása + 360
= Egyéb + 85
- Köztisztviselők egyéb költség térítés + 85
és hozzájárulás
2. Járulékok + 184
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadás + 147
- Természetbeni egészségbiztosítási + 28
járulék kiadás
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 3
kiadás
- Munkaadói járulék + 5
- Egészségügyi hozzájárulás teljesítés + 1
3. Dologi kiadások + 412
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés telj. + 17
- Egyéb készlet beszerzés + 7
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási + 230
szolgáltatások
- Vásárolt termékek és szolgáltatások + 48
áfája
- Reprezentáció + 74
- Áramdíj kiadás + 3
- Nem adatátviteli célú távközlési díj + 10
- Vásárolt közszolgáltatás + 2
- Egyéb dologi kiadás teljesítés + 21
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 1.304
1. Intézményfinanszírozás + 19
- Önkormányzati kiegészítés + 19
2. Támogatás értékű bevétel + 1.285
- Támogatás értékű működési bevétel + 1.285
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 1.285
- Támogatás értékű működési bevétel + 1285
központi költségvetési szervtől
(népszavazásra kapott központi támogatás)
Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen + 3.067
Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen + 3.067

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 530
1. Személyi juttatások + 377
= bér + 371
- Jubileumi jutalom + 320
(feladattal terh. pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Köztisztviselők alapilletménye + 51
(feladattal terh.pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
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= egyéb + 6
- Köztisztviselők ruházati ktg. + 6
(feladattal terh. pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Járulékok + 153
- Táppénz- hozzájárulás + 34
(feladattal terh. pénzm.terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása + 86
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Természetbeni egészségbiztosítási járulék + 20
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék kiad. + 13
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 530
1. Intézményfinanszírozás - 306
- Önkormányzati kiegészítés - 306
(306 e Ft szabad pénzm., a int.fin.
csökkentésére használjuk.
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Pénzforg. nélküli bev. + 836
- Előző évi pénzmaradvány +836

ÖRMÉNYES KÖZSÉG NÉPSZAVAZÁSI SZAKFELADAT (7511752)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 337
1. Személyi juttatások + 182
= Bér + 175
- Köztisztviselők normatív jutalma + 30
- Megbízási díj + 10
- Nem főállású dolgozók juttat. + 135
= egyéb + 7
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése + 7
és hozzájárulása
2. Járulékok + 52
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása + 42
- Természetbeni egészségbiztosítási + 8
járulék
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 1
- Munkaadói járulék + 1
3. Dologi kiadások + 103
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés telj. + 16
- Hajtó és kenőanyag beszerzése + 2
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltat. + 43
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa + 11
- Reprezentáció + 5
- Bérleti és lízingdíjak + 20
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak + 4
- Vásárolt közszolgáltatások + 1
- Áramdíj + 1
ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Támogatás értékű bevétel + 337
- Támogatás értékű működési bevétel + 337
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 337
- Támogatás értékű működési bevétel + 337
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központi költségvetési szervtől
(népszavazásra kapott központi támogatás)

Örményes Község kiadási
előirányzat összesen + 867

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen + 867

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség + 3.934
összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség + 3.934
összesen

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZAKFELADAT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉSE

(eFt)

02. Növénytermesztés
0140343
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +100
1. Felhalmozási kiadások +100
=beruházás +100
-földterület vásárlás az 57/2008.(IV.24.)sz.
önkormányzati határozat alapján

+100

04. Közutak létesítése, felújítása
452025
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +28.185
1. Felhalmozási kiadások +28.185
=beruházás +28.185
-Csillag út útépítés HÖF_TEKI pályázattal megvalósuló
beruzás

+28.185

06. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás
701015
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +38
1. Működési bevételek +38
=Intézményi működési bevételek +38
-A 751966 szakfeladat felhalmozási bevételhez
kapcsolódó (Vörösmarty út 10. telek értékesítés) ÁFA-ja
(58/2008.(IV.24.) számú határozat alapján

+38

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +158
1.Dologi kiadások +38
-a Vörösmarty u.10. szám alatti telek értékesítéshez
kapcsolódó ÁFA befizetés

+38

2. Felhalmozási kiadások +120
=Beruházás +120
-A Felszabadulás u. 161. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan gázellátásának megoldása

+120

07.Önkormányzati Igazgatás
751153

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +23.374
1.Támogatás értékű bevételek +1.411
=Működési c. támogatás értékű bevételek +1.411
-Örményes intézményi dolgozók részére kötelezettség
vállalás alapján 2007. évi munkaruházat kiadás miatti

+784
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növekedés (Orczy, Óvoda Csorba-M.)
-Fergyvernek-Örményes Körjegyzőség örményesi
hozzájárulás csökkenése 2007. évi pénzmaradvány
elszámolása miatt

-306

-kistérségi normatíva lemondás (CS-M Kuncsorba 2 fő
nappali ellátás) miatti előirányzat csökkenés

-128

-Fejezeti kezelésű előirányzatból mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatása

+1.061

2. Végleges pénzeszköz átvételek -12.873
=egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel -12.873
-EAOP 2007.-5.1.1. település központ rehabilitáció
támogatása (51/2008.(IV.3.)

+48.240

-Orczy Iskola bővítés(norvég alap)támogatás pályázat
sikertelensége miatt

-86.356

-KEOP1.2.0. szennyvíztiszt. telep bővítés
szennyvízelvezetés kiépítése 2008. évi ütem az
55/2008.(IV.24.) számú önkormányzati határozat alapján
kapcsolódó támogatás

+2.054

-Csillag út útépítés HÖF_TEKI támogatás +19.730
-Települési információs táblarendszer kiépítése
HÖF_TEKI

+3.459

3.Pénzforgalom nélküli bevételek +30.836
-a 13/2008.IV.30.) számú zársz rendelet alapján előző évi
pénzmaradvány +30.836
4. Kölcsöntörlesztés +4.000
-önkormányzati helyi lakásépítési, vásárlási kölcsön
törlesztés

+4.000

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -12.083
1. Személyi juttatások +2.126
=egyéb +2.126
-1 fő jubileumi jutalma +2.126
2. Járulékok(jubileumi jut. kapcsolódó) +680
-NYBJ +510
-EBJ +106
*Pénzbeni +10
*Természetbeni +96
-MAJ +64
3.Dologi kiadások +496
-2007. évi SZJA (jövedelem különbség mérséklése)
visszafizetése

+312

-Kiutalatlan intézményfinanszírozás (Orczy +116 eFt;
Óvoda +22 eFt)

+138

-Egyéb dologi kiadások-Móra korrekciós tétel +65
-Egyéb dologi kiadás-népszavazás költségeihez
előirányzat átvezetés Fegyv.-Örményes Körjegyzőségre

-19

5. Támogatás értékű kiadások +9.961
=Működési c. támogatás értékű kiadások +9.961
-CS-M Örményes pénzmaradvány átadása a
13/2008.(IV.30.) sz. zárszámadási rendelet alapján

+1.230

-CS-M Kuncsorba pénzmaradvány átadása a
13/2008.(IV.30.) sz. zárszámadási rendelet alapján

+4.235

-Óvoda Örményes pénzmaradvány átadása a
13/2008.(IV.30.) sz. zárszámadási rendelet alapján

+1.260

-Orczy Örményes pénzmaradvány átadása a
13/2008.(IV.30.) sz. zárszámadási rendelet
alapján(energia maradvány)

+647

-Orczy Örményes pénzmaradvány átadása a
13/2008.(IV.30.) sz. zárszámadási rendelet alapján

+2.037

+552
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-Polgármesteri Hivatal Örményes szocpol maradvány
átadása a 13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet
alapján
6. Véglegesen átadott pénzeszközök +5.366
=működési c. átadások -1.071
-Kisújszállási tűzoltóság támogatása költségvetésben
duplán szerepel

-1.152

-a 16/2008.(II.28.) számú határozat alapján a Közoktatási
Közalapítvány támogatása

+50

-vizitdíj visszatérítés háztartásnak +31
=felhalmozási c. átadások +6.437
-belvízkár enyhítésre támogatás átadása lakosság részére
a 13/2008.(IV. 30.) sz. zárszámadási rendelet alapján
előző évi pénzmaradványból

+6.337

-az 54/2008.(IV.24.) alapján a II. Rákóczy F. Kárpátaljai
Magyar Főiskola rekonstrukciójához pénzeszköz átadás

+100

7. Felhalmozási kiadások -49.923
=Beruházás -49.923
-Település központ rehabilitációja az 51/2008.(IV.03.)
számú határozat alapján

+53.601

-Orczy emeletráépítés (norvég alap) -108.138
-Minősített iktató program előirányzat átvezetés
Fegyv.-Örményes Körjegyzőségre

-855

-Orvosi rendelő informatikai hálózat bővítés előirányzat
átvezetés orvosi rendelő beruházásából

+318

-Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés tervezői díj
polgármesteri keret terhére

+210

-Települési információs tábla rendszer kiépítése
HÖF_TEKI pályázattal megvalósuló beruházás

+4.941

8. Tartalék +17.211
=egyéb fejlesztési tartalék (lakásértékesítési, lakás építési
számla 2007. évi maradványa a 13/2008.(IV.30.) számú
zárszám. rendelet alapján

+427

=szennyvízhálózat befizetései a 13/2008.(IV.30.) számú
zárszámadási rendelet alapján

+17.717

=polgármesteri keret -933
-Az ELNÉZÉST zenekar költségeinek támogatására -25
-A JNK Szolnok Megyei Karnagyok Kórusának
támogatása

-200

-A Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Műv. Int.
Alapítványának támogatása

-200

-1 fő részére temetési kölcsön nyújtása -163
- temetési kölcsön visszatérülésből növekmény +137
-Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítés tervezői díj
polgármesteri keret terhére

-210

-védőnői feladat ellátáshoz orvosi rendelőbe note book
beszerzése

-198

-2 fő részére temetési kölcsön nyújtása -244
-kölcsön visszatérülés miatti növekedés +170
9. Kölcsön nyújtás +2.000
-10 fő részére szociális kölcsön(hosszú lejáratú)
folyósítás

+2.000

10.Közhasznú, közcélú foglalkoztatás
7518452
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT +1.786
1.Támogatás értékű bevételek +1.786
=működési c. támogatás értékű bevétel EÁPA-tól +1.786
-2 fő 90%-os támogatása +1.005
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-2 fő 70%-os támogatása +781
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.786
1.Személyi juttatások +1.656
=bér +1.656
-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére
(4 fő * 6 hó * 69.000 Ft/hó)

+1.656

2.Járulékok +130
- NYBJ +130
16. Önkormányzat elszámolásai
751922
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT csökken -15.232
1. Intézményfinanszírozás -15.232
-CSorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. KP. -6.738
*szabad pénzmaradvány elvonása a 13/2008.(IV.30.)
számú zárszámadási rendelet alapján

-6.310

*normatív támogatás lemondás miatt(2 fő nappali ellátás
Kuncsorba)

-300

*kistérségi kiegészítés támogatás lemondás miatt(2 fő
nappali ellátás Kuncsorba)

-128

-Tiszavirág NOÓ és Bölcsőde -866
* szabad pénzmaradvány elvonása a 13/2008.(IV.30.)
számú zárszámadási rendelet alapján

-1.366

* érintésvédelmi szabvány vizsgálat költségei +500
-Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola -7.515
* szabad pénzmaradvány elvonása a 13/2008.(IV.30.)
számú zárszámadási rendelet alapján

-10.923

* Szakmai ig.h. nyugdíjazása miatti többlet kiadás miatti
növekedés

+237

*1 fő felmentési időre járó bére és járuléka +985
* esély egyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatás
(2007. évi )

+1.107

* 1 fő időarányos 13. havi illetménye+járulékai és
szabadság megváltás+járulékai

+284

* Örményesi intézményeknél munkaruházat egyszeri
juttatása+járulékai

+500

*Kuncsorbai tagintézménynél gázenergia kiadásainak
növekedése miatt

+295

-Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség -113
*Fegyvernek pénzmaradvány miatti finanszírozás
csökkentés

-1.557

* bevétel növekedés miatti fin. csökkenés -32
*személyi, járulék dologi, beruházási kiadások
növekedése miatt

+1.782

*Örményes pénzmaradvány miatti csökkenés -306
17. Önk.feladatra nem tervezhető
751966
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő +5.413
1.Támogatások +5.224
=Önk.költségvetési támogatásai +5.224
 feladat mutatóhoz kötött támogatás csökkenése 2

fő nappali ellátás áprilisi lemondása Kuncsorba
telephely -300

 fejlesztési támogatás Rendőrségi épület felújítás
CÉDE támogatás (kerekítés miatti növekedés)

+1

 központosított előirányzat 2008. évi béremelés
támogatása+5.464 eFt , közműfejlesztési
támogatás +28 eFt, vizitdíj visszatérítés 31 eFt

+5.523

+189
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2.Felhalmozási és tőke bevételek
-a Vörösmarty u. 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú
telek értékesítés a 58/2008.(IV.30.)sz. hat alapján

+189

18. Finanszírozás
751999
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT nő -19.772
1.Hitelfelvétel -19.772
=folyószámla hitel -13.649
-a CS-M térségi Szoc. Alapszolg. Kp. szabad
pénzmaradványának elvonása a 13/2008.(IV. 30.) sz.
zárszámadási rendelet alapján

-845

-a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
szabad pénzmaradványának elvonása a 13/2008.(IV.30.)

-106

-az Orczy Iskola energia maradványa a 13/2008.(IV.30.)
számú zárszámadási rendelet alapján

-1.391

-az Orczy Iskola szabad pénzmaradványának elvonása a
13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet alapján

-6.848

-kiutalatlan intézmény finanszírozás (Orczy 116 eFt,
Óvoda 22 eFt

-138

-Fegyvernek-Örményes körjegyzőség fegyverneki szabad
pénz maradvány elvonása a 13/2008.(IV.30.) számú
zárszámadási rendelet alapján

-1.557

-lakás alap- első lakáshoz jutók támogatásának
maradványa a 13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási
rendelet alapján

-1.901

-2007. évi pénzmaradvány folyószámla hitelt csökkentő
része a 13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet
alapján

-1.093

-személyi jövedelemadó visszafizetés a 13/2008. (IV.30.)
számú zárszámadási rendelet alapján

-312

-minősített iktató program követés(dologi kiadás
Körjegyzőség)

+200

-Kuncsorba gázenergia maradványa a 13/2008.(IV.30)
számú zárszámadási rendelet alapján

+295

- a 39/2008.(III.27.) számú kötelezettségvállalás alapján
az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése

+2.700

-az Orvosi rendelő kiadásainak növekedése miatt +1.819
-a Vízmű 1. számú módosításából eredően +528
-CS-M 2 fő lemondás miatti normatíva és kistérségi
támogatás csökkenés

+428

-Orczy szabadságmegváltás, nyugdíjazás, felmentési
időre járó bér kifizetések

+1.506

-Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
épületeinek érintésvédelmi vizsgálata

+500

-1.számú módosításból eredő további változások -7.434
=felhalmozási hitel -6.122
-ÉAOP 2007.-05.1.1. település kp. rehabilitációhoz
kapcsolódó önerő

+5.361

-Orczy Iskola bővítéshez kapcsolódó önerő, pályázat
elutasítása miatt

-21.782

-KEOP1.2.0. szennyvíztiszt. telep bővítés
szennyvízelvezetés kiépítése 2008. évi ütem az
55/2008.(IV.24.) számú önkormányzati határozat alapján
kapcsolódó hitel

+362

-Csillag út útépítés HÖF_TEKI önerő +8.455
-Települési információs tábla rendszer kiépítése +1.482
20. Eseti pénzbeni ellátások
853344



18

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.511
1.Egyéb támogatások +1.511
-a 7/1996.(IV.5.) számú önkormányzati rendelet alapján
eseti segélyek

+450

-mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása +1.061
21. Település tiszt. szippantás
9012151
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +2.416
1.Felhalmozási kiadások +2.416
=beruházás +2.416
-KEOP1.2.0. szennyvíztiszt. telep bővítés
szennyvízelvezetés kiépítése 2008. évi ütem az
55/2008.(IV.24.) számú önkormányzati határozat alapján

+2.416

23. Máshová nem sorolt tevékenység-sport
9260291
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +207
2.Véglegesen átadott pénzeszközök +207
=működési célú pénzeszköz átadás non-profit
szervezetnek

+207

-működési célú pénzeszköz átadás non-profit
szervezetnek az ELNÉZÉST zenekar támogatása
polgármesteri keretből

+25

-A Baldácsy Művészeti Egyesület 2007. évi támogatása a
13/2008.(IV.30.) számú zárszámadási rendelet alapján

+182

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás
9309321
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.445
1.Személyi juttatások +1.036
=bér +971
-közalkalmazottak rendszeres személyi juttatásainak
előirányzata nő 1 fő * 8 hó

+690

-egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabére
1 fő * 3 hó

+233

-1 fő közalkalmazott 8 havi egyéb pótléka +48
=egyéb +65
-1 fő *8 hó * 5000 Ft/hó étkezési utalványa +40
-1 fő *2,5 hó* 10.000Ft/hó +25
2.Járulékok +381
-NYBJ +233
-EBJ +49
*Pénzbeni +5
*Természetbeni +44
-MAJ +29
-EHO tételes 11 hó* 1950Ft/hó +21
3. Dologi kiadások +28
-közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése lakosságnak +28

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

Az intézmény nem kívánja módosítani költségvetését.

B.) FEGYVERNEKI VÍZMŰ

A Fegyverneki Vízmű költségvetésének módosítását a fejlesztési tartalék terhére megvalósuló beruházások
indokolják, melyet az alábbiak szerint kérjük szíveskedjenek jóváhagyni:
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BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NŐ +909
1. Működési bevételek +909
=intézményi működési bevételek +909
-áru-és készletértékesítés bevételének növekedés miatt +540
-Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek
növekedése szivattyú ÁFA +242 eFt, kútvezérlés ÁFA
+100 eFt (45/2008(III.27.) számú önkormányzati hat.
szerinti kötelezettség vállalás

+342

-nyomtató vásárláshoz kapcsolódó visszaigényelhető
ÁFA

+27

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT nő +1.437
1.Dologi kiadások +381
-egyéb készlet beszerzés( az örményesi szivattyúk
beszerzése)

+540

- a 8/2008.(III.5.) számú költségvetési rendelet 12.§.(2)
bekezdése alapján dologi kiadás terhére megvalósuló
beruházás miatt előirányzat átcsoportosítás felhalmozási
kiadásokra

-159

2. Támogatás ért. kiadások +540
=Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások +540
-Fejlesztési tartalék átadása Örményes községnek +540
3. Felhalmozási kiadások +2.211
=beruházás +2.211
-szivattyú vásárlás a 45/2008.(III.27.) számú
kötelezettségvállalás alapján

+1.452

-kútvezérlés megoldása +600
-1 db mátrixnyomtató a 8/2008.(III.5.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi
kiadás terhére

+159

4. Tartalékok -1.695
=fejlesztési tartalék -1.695
*Örményesi fejlesztési tartalék +15
-növekedés előző évi pénzmaradványból +555
-szivattyú vásárlás -540
*Fegyverneki fejlesztési tartalék -1.710
-szivattyú vásárlás és kútvezérlés megoldása a
45/2008.(III.27.) számú önkormányzati határozat alapján

-2.052

-fejlesztési tartalék terhére megvalósuló beruházások
visszaigényelhető ÁFA-ja

+342

C.) EGÉSZSÉGÜGY

A bevételeket javaslom megemelni: + 917 eFt

851286: Fogászat szakfeladat: + 652 eFt
+ 652 eFt

46423 Bev. TB alapoktól - 652 eFt
8519671 Ügyelet szakfeladat: + 1.569 eFt

+ 1.569 eFt
46425 Műk.c.bev.helyi önkorm. + 1.569 eFt

(Örményes 866 eFt, Kuncsorba 703 eFt
ügyeleti önkormányzati hozzájárulás
elmaradás)

A kiadásokat javaslom megemelni: + 2.736 eFt

8519673 Üzemeltetési szakfeladat: - 600 eFt
- 600 eFt
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13132 Ügyvitel és szám.tech.e. vásárlása - 600 eFt
(Szerver vásárlás)

851286 Fogászat szakfeladat: + 2.048 eFt
+ 2.048 eFt

5532 Vásárolt közszolgáltatás k.telj. + 2.700 eFt
(39/2008.(III.27) számú önkormányzati
határozat alapján helyettesítés Dr Kókai János)

5532 Vásárolt közszolgáltatás k.telj. - 652 eFt
(Tervezve lett 1.316 eFt helyettesítésre és
2008. április 1-től nem finanszírozott a
fogászat szakfeladat)

851297 Védőnők szakfeladat: + 1.288 eFt
+ 1.288 eFt

13131 Ügyvitel és szám.techn.e.v. + 165 eFt
(Notebook vásárlása iskolavédónőnek)

18222 Gép, berendezés felszer., beruh.
be nem számít. Áfa + 33 eFt

51322 Közalk. Jubileumi jutalma + 826 eFt
53 Munkaadókat terhelő járulékok + 264 eFt

- Nyugdíjbiztosítási járulék + 198 eFt
- Természetbeni egészségb.j. + 37 eFt
- Pénzbeli egészségb.j. + 4 eFt
- Munkaadói járulék + 25 eFt

Felhalmozási kiadások 2-3. számú melléklet

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetése az eredeti terv szerint 12.968 eFt felújítási feladatot, 297.947 eFt
beruházási kiadást, mindösszesen 310.915 eFt felhalmozási feladatot tartalmaz. Az 1. számú módosítási javaslatban
a felhalmozási kiadások előirányzatának 9.107 eFt-tal történő csökkentését terjesztettük a Tisztelt Képviselő-
testület elé, mely teljes összegében a beruházási kiadások előirányzat módosítási javaslatából áll, jelen módosítás a
felújításokat nem érinti.
A felhalmozási kiadások előirányzata a módosítást követően 301.808 eFt-ra csökken, mellyel a beruházások
előirányzata 288.840 eFt-ra módosul. A módosítást részben 2008. évi új kötelezettségvállalások , pályázatok
benyújtása, valamint az Orczy Anna Általános Iskola bővítésére benyújtott pályázat eredménytelensége indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi módosítási javaslatokat szíveskedjenek jóváhagyni:

(eFt)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA -42.350
=Beruházások -42.350
1.) A Csorba –Mikro térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központnál a 12/2008.(III.20.) számú kuncsorbai önkormányzati
határozat alapján kuncsorbai telephelyre számítógép és térelválasztó
beszerzése

+330

2.) Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskolánál szakképzési
hozzájárulásból megvalósuló beruházások

+5.000

- 1 db kerti kistraktor beszerzése szakképzési hozzájárulásból +1.500
3.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségnél
-minősített iktatóprogram beszerzése –átvezetés Polgármesteri
Hivatal igazgatás szakfeladatról

+856

4.) Polgármesteri Hivatal -19.102
-az 57/2008.(IV.24.) számú önk. hat. alapján földterület vásárlás a
növénytermesztési szakfeladaton

+100

-a Felszabadulás u. 161. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan gázellátásának megoldása ingatlan kezelés szakfeladaton

+120

-közutak létesítése felújítása szakfeladaton HÖF_TEKI pályázat
benyújtása miatt Csillag út útépítés beruházás

+28.185

-igazgatási szakfeladatról előirányzat átvezetése Körjegyzőségre -855
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minősített iktató program beszerzése
-Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola emelet ráépítés és
akadálymentesítésmegoldása(Norvég Alap) pályázat
eredménytelensége miatt

-108.138

-az Orvosi rendelőről előirányzat átvezetése hálózat bővítés-szerver
gép beszerzése

+318

-az 51/2008.(IV.3.) számú önkormányzati határozat alapján a
Település Központ rehabilitációja

+53.601

-a Polgármesteri Hivatal vizesblokk átépítésének terve +210
-HÖF_TEKI pályázat a települési információs tábla rendszer
kiépítésére

+4.941

-az 55/2008.(IV.24.) számú önkormányzati határozat alapján a
szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetés kiépítése
2008. évi ütem –település tisztaság szakfeladaton

+2.416

5.) Fegyverneki Vízmű +2.211
-búvárszivattyú beszerzése +1.452
-elektromos kútvezérlés +600
-1 db mátrix nyomtató beszerzése +159
6.) Orvosi Rendelő -402
-1 db note book beszerzése védőnői feladatok ellátásához +198
-hálózat bővítés-szerver gép beszerzése átvezetés Polgármesteri
Hivatal igazgatás szakfeladatra

-600

A felhalmozási kiadások fedezetét pénzmaradvány, szakképzési hozzájárulás, Polgármesteri keret, fejlesztési hitel
biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítására tett javaslatot vitassa meg és az alábbi
rendelet tervezettel szíveskedjen elfogadni.
Kérem továbbá a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen feloldani a 8/2008.(III.5.) számú költségvetési
rendelet 6.§. (4) bekezdésében zárolt személyi juttatások 1%-át arra tekintettel, hogy a folyószámla hitel 111.891
eFt-ra csökkent.

Fegyvernek, 2008. május 16.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

Készítette: Miklósi Jánosné és
Temesváriné B. Ágnes
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2008.(......) számú rendelet tervezete

az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008.(III.5.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §.
(1) bek. , valamint a Helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. §. (1) bek. 1.) pontja alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv-ben foglaltakra
Fegyvernek Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet 1.§. (1) bekezdésében a költségvetés összege

„ 2.094.686 eFt-ról”

„ 2.109.947 eFt-ra” módosul e rendelet 1-2-3. számú mellékletei szerint.

2. §. A rendelet 6.§.(4) bekezdése hatályát veszti.

3. §. A rendelet 7. §-a kiegészül az alábbi (6) és (7) bekezdéssel:

„(7) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított - 7/1996.(IV.6.)
önkormányzati rendelet 4. §. (3) bek. b.) pontja alapján adható átmeneti segély keret összege
450.000.- Ft.

(8) A szociális ellátások szabályozásáról szóló – többször módosított - 7/1996.(IV.6.)
önkormányzati rendelet 10. §. (4) bek. alapján adható kamatmentes szociális kölcsön keret összege:
2.000 eFt.”

4. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2008. május 16.

(: Huber Ferenc :) (: Buzás Istvánné :)
polgármester körjegyzői feladatokat

ellátó jegyző
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……………./2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ többletigénye miatti költségvetés túllépés.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye a házi segítségnyújtás területén
jelentkező többlet igények miatt a költségvetési előirányzatokat (létszám, személyi juttatás
és járulékai) az igénybe vett gondozási óra arányában túllépje.
A többlet igényt a költségvetés következő módosításakor kell átvezetni.

Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 19.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításának
jóváhagyásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosítását együttes ülésen
tárgyalja Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata és Örményes Község Önkormányzata a
megállapodás V. fejezet 3.) c. 4. bekezdés alapján Örményesen.

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség költségvetés módosítását a 2007. évi pénzmaradvány
felhasználás, az 50/2008.(IV.03) sz. önkormányzati határozat és a 2008. március 9-én
lebonyolításra került népszavazás költségei a 6/2008. (I.24) és a 7/2008. (I.24) ÖTM rendelet
indokolják.

Bevételek alakulása:
A bevételi előirányzatot Fegyvernek Nagyközség igazgatási szakfeladatán (7511531) javaslom
növelni 1.763 e Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511751) növelni javaslom 1.304 e Ft-tal.
Örményes Község igazgatási szakfeladatán (7511532) javaslom növelni 530 e Ft-tal, a
népszavazási szakfeladatán (7511752) javaslom növelni 337 e Ft-tal.

Kiadások alakulása:
A kiadási előirányzatot Fegyvernek Nagyközség igazgatási szakfeladatán (7511531) javaslom

növelni 1.763 e Ft-tal, a népszavazási szakfeladatán (7511751) növelni javaslom 1.304 e Ft-tal.
Örményes Község igazgatási szakfeladatán (7511532) javaslom növelni 530 e Ft-tal, a
népszavazási szakfeladatán (7511752) javaslom növelni 337 e Ft-tal.
A kiadások és bevételek alakulása részletesen az alábbi:

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511751)

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 1.763
1. Személyi juttatások + 407
= Bér + 344
- Köztisztviselők alapilletménye - 353
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők
rendszeres személyi juttatása + 632
- Részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők
munkavégzésével kapcsolatos + 65
rendszeres személyi juttatás
= Egyéb + 63
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése és + 75
hozzájárulása
- Köztisztviselők ruházatai ktg. tér. - 12
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2. Járulékok + 218
- Nyugdíj biztosítási járulék + 62
kiadás teljesítése
- Természetbeni egészségbiztosítási + 13
járulék kiadása
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 2
kiadása
- Munkaadói járulék kiadás + 9
- Egészségügyi hozzájárulás + 12
- Táppénz- hozzájárulás + 120
3. Dologi kiadások + 282
- Szállítási szolgáltatás + 2
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási + 63
szolgáltatások (kézbesítési díj, postai levél)
- Egyéb dologi kiadás teljesítése + 1
(kerekítési különbözet)
- Egyéb kommunikációs szolgáltatás + 180
program követés
(minősített iktatórendszer)
- Általános forgalmi adó kiad. + 36
(minősített iktatórendszer áfa)
4. Felhalmozási kiadások + 856
- Beruházás + 856
(átvezetés a Polgármesteri Hivatal
igazgatás szakfeladatásról)

FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 1.763
1. Intézményfinanszírozás + 174
- Önkormányzati kiegészítés + 174
( a pénzmaradványt 1557 e Ft-ot
az int.fin. csökkentésére használjuk
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Működési bevételek + 7
- Felügyeleti jellegű tevékenység + 5
díjbevétele
- Államháztartáson kívülre tovább- + 1
számlázott szolgáltatás
- Egyéb kamat bevétel teljesítés + 1
3. Támogatás értékű bevétel + 25
- Támogatás értékű működési bevétel + 25
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 25
- Műk. célú, támog. ért-ű.
bev. fejezeti k. ei.-tól. + 25
(ülnöki díjak)
4. Pénzforgalom nélküli bevétel + 1.557
- Előző évi pénzmaradvány +1.557
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FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG NÉPSZAVAZÁSI SZAKFELADATA (7511531)

FEGYVERNEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 1.304
1. Személyi juttatások + 708
= Bér + 623
- Köztisztviselők normatív jutalma + 165
- Megbízási díj + 98
- Nem főállású dolgozók juttatása + 360
= Egyéb + 85
- Köztisztviselők egyéb költség térítés + 85
és hozzájárulás
2. Járulékok + 184
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadás + 147
- Természetbeni egészségbiztosítási + 28
járulék kiadás
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 3
kiadás
- Munkaadói járulék + 5
- Egészségügyi hozzájárulás teljesítés + 1
3. Dologi kiadások + 412
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés telj. + 17
- Egyéb készlet beszerzés + 7
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási + 230
szolgáltatások
- Vásárolt termékek és szolgáltatások + 48
áfája
- Reprezentáció + 74
- Áramdíj kiadás + 3
- Nem adatátviteli célú távközlési díj + 10
- Vásárolt közszolgáltatás + 2
- Egyéb dologi kiadás teljesítés + 21
FEGYVERNEK BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 1.304
1. Intézményfinanszírozás + 19
- Önkormányzati kiegészítés + 19
2. Támogatás értékű bevétel + 1.285
- Támogatás értékű működési bevétel + 1.285
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 1.285
- Támogatás értékű működési bevétel + 1285
központi költségvetési szervtől
(népszavazásra kapott központi támogatás)
Fegyvernek Nagyközség kiadási
előirányzat összesen + 3.067
Fegyvernek Nagyközség bevételi
előirányzat összesen + 3.067

ÖRMÉNYES KÖZSÉG IGAZGATÁSI SZAKFELADATA (7511532)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 530
1. Személyi juttatások + 377
= bér + 371
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- Jubileumi jutalom + 320
(feladattal terh. pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Köztisztviselők alapilletménye + 51
(feladattal terh.pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
= egyéb + 6
- Köztisztviselők ruházati ktg. + 6
(feladattal terh. pénzmar. terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Járulékok + 153
- Táppénz- hozzájárulás + 34
(feladattal terh. pénzm.terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása + 86
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Természetbeni egészségbiztosítási járulék + 20
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék kiad. + 13
(feladattal terh. pénzmar terhére
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)

ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT + 530
1. Intézményfinanszírozás - 306
- Önkormányzati kiegészítés - 306
(306 e Ft szabad pénzm., a int.fin.
csökkentésére használjuk.
50/2008.(IV.03)sz. önk.hat. alapján)
2. Pénzforg. nélküli bev. + 836
- Előző évi pénzmaradvány +836

ÖRMÉNYES KÖZSÉG NÉPSZAVAZÁSI SZAKFELADAT (7511752)

ÖRMÉNYES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT + 337
1. Személyi juttatások + 182
= Bér + 175
- Köztisztviselők normatív jutalma + 30
- Megbízási díj + 10
- Nem főállású dolgozók juttat. + 135
= egyéb + 7
- Köztisztviselők egyéb költségtérítése + 7
és hozzájárulása
2. Járulékok + 52
- Nyugdíjbiztosítási járulék kiadása + 42
- Természetbeni egészségbiztosítási + 8
járulék
- Pénzbeni egészségbiztosítási járulék + 1
- Munkaadói járulék + 1
3. Dologi kiadások + 103
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés telj. + 16
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- Hajtó és kenőanyag beszerzése + 2
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltat. + 43
- Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa + 11
- Reprezentáció + 5
- Bérleti és lízingdíjak + 20
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak + 4
- Vásárolt közszolgáltatások + 1
- Áramdíj + 1
ÖRMÉNYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
1. Támogatás értékű bevétel + 337
- Támogatás értékű működési bevétel + 337
= Egyéb támogatás értékű bevétel + 337
- Támogatás értékű működési bevétel + 337
központi költségvetési szervtől
(népszavazásra kapott központi támogatás)

Örményes Község kiadási
előirányzat összesen + 867

Örményes Község bevételi
előirányzat összesen + 867

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség + 3.934
összesen
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség + 3.934
összesen

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Fegyvernek, 2008. május 8.

Buzás Istvánné
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

………………/2008.(V.29.)sz. önkormányzati határozat
Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi költségvetés módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Örményes Község
Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 2008. évi
költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:
1.) Török Csaba polgármester
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Örményes
5.) Polgármesteri Hivatal Fegyvernek
6.) Képviselőtestületek tagjai

-.-.-.-.-



2008. mód. előirányzat

Körjegyzőség összesen

Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes

BEVÉTEL ÖSSZESEN 114710 17200 3067 867 117777 18067 135844

I. Működési bevételek 100 0 7 0 107 0 107

-Intézményi működési bev. 100 0 +7 107 107

II. Támogatás értékű bevétel
0 0 1310 337 1310 337 1647

- Támogatás értékű

mműködési bevétel 0 0 +1310 +337 1310 337
1647

= Egyéb támogatás értékű

bevétel - - +1310 +337 1310 337
1647

III. Intézményfinanszírozás 114610 17200 193 -306 114803 16894 131697

-Önkormányzati kiegészítés 114610 17200 + 193 - 306 114803 16894 131697

- Normatíva

- 13. havi bér+ járulékai

IV. Pénzforg.nélk.bevétel 0 0 1557 836 1557 836 2393

- Előző évi pénzmaradvány + 1557 + 836 1557 836 2393

KIADÁSOK ÖSSZESEN 113879 18031 3067 867 116946 18898 135844

I. Személyi juttatások 80293 11683 1115 559 81408 12242 93650

-Bér 69258 10464 + 967 + 546 70225 11010 81235
-Egyéb 11035 1219 + 148 + 13 11183 1232 12415

II.Járulékok 23575 3314 + 402 + 205 23977 3519 27496

III.Dologi kiadások 10011 3034 + 694 + 103 10705 3137 13842

IV. Felhalmozási kiadások + 856 856 856

-Beruházás + 856 856 856

Intézmény megnevezése: Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 1. sz. melléklet

2008. évi 1. sz. módosítás

Fegyvernek, 2008. május 8.
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BESZÁMOLÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a
Fegyverneki Vízmű tevékenységéről

Tisz telt Képviselőtestület!

1. ELŐZMÉNYEK

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (4) bekezdése a települési
önkormányzat feladatai közé sorolja az egészséges ivóvíz ellátásról való kötelező gondoskodást, ezért
az Önkormányzat a Fegyverneki Vízművet 1993. január 1. óta, mint részben önálló intézményt tartja
fent.
A Tisztelt Képviselőtestület legutóbb 2004. szeptember 30-án tárgyalta a Fegyverneki Vízmű
tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet a 158/2004. (IX.30.) számú önkormányzati határozattal
elfogadott és a további eredményes működés érdekében az alábbi feladatokat határozta meg:

– A kintlévőségek csökkentésének érdekében továbbra is élni kell a vízkorlátozás lehetőségével.
– A közkifolyók megszüntetésének ütemét a jogszabály adta lehetőségeken belül folytatni kell.
– Törekedni kell a fejlesztési program végrehajtására a pénzügyi lehetőségek

figyelembevételével.
– A dolgozók szakképzettsége érdekében élni kell a továbbképzés lehetőségével.
– A vízmű vezetője a következő ülésre adjon tájékoztatást a fejlesztési program jelenlegi

állásáról és egyidejűleg jelölje meg a sürgős feladatokat, melyeket a koncepcióban is
szerepeltetni kell.

A korábbiaknál átfogóbb beszámolóban a fent meghatározott feladatok végrehajtása ismertetésre
kerül.

2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

A Fegyverneki Vízmű ellátandó feladatai között egyik legfontosabb az ellátott településeken
(Fegyverneken és Örményesen) a fogyasztók számára egészséges, tiszta ivóvíz biztosítása. Fegyvernek
település vízellátásán túl 2001. március 1-től az Örményes községi vízi közmű üzemeltetése is
feladatunk. Az üzemeltetés Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2000. (III.31.)
számú határozata, valamint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 77/2000.
(V.04.) számú határozata alapján kötött Társulási megállapodásban foglaltak figyelembe vételével
történik.
Ezen túlmenően a környezetterhelés csökkentése érdekében kiemelkedően fontos feladat a
szennyvíztisztítás, a települési folyékonyhulladék kezelő telep üzemeltetése.
Nagy figyelmet fordítunk a belvízöblözet, ezen belül a települési belvíz és csapadékvíz elvezető
rendszer biztonságos üzemeltetésére, valamint a holtággal kapcsolatos és halászati jog gyakorlásával
összefüggő üzemeltetési feladatok teljes körű ellátására is.

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A lakosság igényeinek maradéktalan kielégítése és az ellátandó feladatok minél magasabb
színvonalon történő biztosítása céljából a személyi feltételek az alábbiak szerint biztosítottak (2007.
december 31-i állapot szerint):
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S.sz. Munkakör megnevezése Létszám
(fő)

Szakfeladat

1. Vízmű-kezelő
Ebből: - 8. ált. isk. végzettségű

- szakmunkás isk. végzettségű
- szakmunkás isk. végzettségű

5
2
2
1

Települési vízellátás, Fegyvernek
Települési vízellátás, Fegyvernek
Települési vízellátás, Örményes

2. Villanyszerelő
Ebből: - szakmunkás isk. végzettségű

- középfokú isk. végzettségű

2
1
1

Településtisztaság
Települési vízellátás, Fegyvernek

3. Lakatos - szakmunkás isk. végzettségű 1 Belvízcsatorna üzemeltetés

4. Szennyvíztelep kezelő
- középfokú isk. végzettségű

1 Településtisztaság

5. Pénztáros: - középfokú isk. végzettségű 1 Települési vízellátás, Örményes

6. Számlázó: - középfokú isk. végzettségű 1 Települési vízellátás, Fegyvernek

7. Településüzemeltető
- felsőfokú isk. végzettségű

1 Települési vízellátás, Fegyvernek

Létszám összesen: 12
8. Vízügyi szakértő (8 óra/hét) 1 Települési vízellátás, Fegyvernek

9. Kézbesítő (4 órás) 1 Települési vízellátás, Fegyvernek

Települési vízellátás szakfeladaton teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 9 fő
Településtisztaság szakfeladaton foglalkoztatott létszám: 2 fő
Belvízcsatorna üzemeltetés szakfeladaton foglalkoztatott létszám: 1 fő

Jelenleg állományban lévő foglalkoztatott létszám 12 fő (jóváhagyott létszám 12,7 fő), valamint 1 fő
kézbesítő (4 órás) és 1 fő vízügyi szakértő (heti 8 órás). 2008-tól 1 fő pályakezdő munkatapasztalat
szerzés támogatással van foglalkoztatva.

Bérek alakulása a vizsgált időszakban intézményi szinten (eFt)

Megnevezés 2005. 2006. 2007.
Alapilletmény, egyéb pótlékok 14.142 13.549 14.841
Túlóra, jutalom, készenlét, ügyelet,
helyettesítési díj

2.159 3.717 2.691

Betegszabadság 154 239 200

Összesen: 16.455 17.505 17.732
Ténylegesen foglalkoztatott létszám 13 fő 12 fő 12 fő

4. TELEPÜLÉSI IVÓVÍZ-ELLÁTÁS

4.1. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG VÍZELLÁTÁSA

Településünkön 7.200 lakos részére szolgáltatunk egészséges, tiszta ivóvizet 2.770 fogyasztási
helyen, melyből 116 intézményi, illetve közületi. Vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok aránya
közel 100 %. Ellátatlan terület nincs a községben, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező
ingatlantulajdonosok részére 23 db üzemelő közkifolyóról biztosított az ellátás, melyek egyben az
üzemeltetői önellenőrzési és a hatósági vízmintavételi helyek is. 2005-2007. között 7 db
használaton kívüli, gazdaságosan nem javítható, rossz műszaki állapotban lévő közkifolyót
szüntettünk meg. A közkifolyók megszüntetésének ütemét a jogszabály adta lehetőségeken belül
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továbbra is folytatni kell. Településünkön jelenleg a 27 db közkifolyó közül 23 üzemképes, 4 db a
műszaki állapota miatt nem alkalmas a vízvételre.
A település vízellátását jelenleg négy üzemképes kút biztosítja, mely 2 kútcsoportban helyezkedik
el. A kutak átlagosan 100-200 m mélységből biztosítják a szükséges vízhozamot. A kitermelhető
víz mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket. A kutak együttes maximális
vízhozama 2.570 l/min (3.700 m3/d). Az vízmű által kitermelhető éves vízmennyiség: 350.000 m3.
A kutakból –30 m mélységben beépített búvárszivattyúk emelik a nyers vizet a felszínre.

A kutakból a búvárszivattyúk légbekeverő és légkiválasztó egységbe termelnek, ahonnan 2 db két
szűrőegységes ZEL 2800 típusú, 2.800 m3/nap kapacitású szűrőtelepen átvezetve a felső előszűrő-
térben vastalanítás, az alsó szűrőrészben bedolgozott Fermago szűrő rétegén mangántalanítás
történik. A szűrőtartályban a szűrés alatt a szűrőrétegben összegyűlő pelyhes vasiszap az
öblítővízzel távozik el. A szűrőkből a víz a két felszíni tározót összekötő közös zárt kamrába kerül.

A zárkamrába belépő vízbe történik a klór adagolása. A tárolók mindegyike szintkapcsolókkal van
ellátva és a beállított vízszint elérésekor a kutakat bekapcsolja ill. kikapcsolja.

A 200 m3-es alsó tározóból a vizet egy új szivattyúegység termeli a hálózatba, amely korszerű
energiatakarékos és fokozatmentes fordulatszabályozással szükség esetén a 100 m3-es felsőtározót
is táplálni tudja. A vízkezelési technológia PLC által vezérelt automatikus rendszerben történik.

A települési vízelosztó hálózat 90,6 km, melyből 37,4 km bekötő vezeték, 53,2 km gerincvezeték.
A gerincvezetékek DN 63-200 átmérőjű azbesztcement, acél, KPE, KM-PVC és PVC anyagúak, a
település szélein ágvezetékekkel. Az elavult AC gerinchálózatból mintegy 16,5 km-es szakasz (a
gerincvezeték 31 %-a) felújítása szükséges, így csökkenthető lenne az egyre gyakrabban előforduló
hálózati csőtörések száma, a hálózati vízveszteség, a korszerűbb anyagok beépítésével javítható
lenne a szolgáltatott ivóvíz minősége. A vezetékhálózat szakaszolását 121 db tolózárakna és
beépített szerelvényei (tolózárak), valamint altalajzár biztosítják, melyeknek felújítása szükséges.

Az elöregedett, gyenge műszaki állapotban lévő települési gerinchálózaton gyakori a csőtörések
száma, mely a meghibásodástól a helyreállításig eltelt rövidebb – hosszabb idő alatt tovább növeli
a hálózati vízveszteséget.

A csőtörések számának alakulása az elmúlt 3 évben:

2005. év: 10 db
2006. év: 10 db
2007. év: 5 db
2008. I. negyedév: 1 db

4.2. ÖRMÉNYES KÖZSÉG VÍZELLÁTÁSA

A községben az ingatlanok száma 468 db, itt 1.170 lakos részére szolgáltatunk egészséges, tiszta
ivóvizet 460 fogyasztási helyen, melyből 25 intézményi, illetve közületi. Vezetékes ivóvízzel
ellátott ingatlanok aránya 98 %. Ellátatlan terület nincs a községben, mivel a vezetékes ivóvízzel
nem rendelkező ingatlantulajdonosok részére 12 db közkifolyóról biztosított az ellátás, melyek
egyben az üzemeltetői önellenőrzési és a hatósági vízmintavételi helyek is.

Örményes község vízellátását jelenleg két üzemképes kút biztosítja, melyekből a kitermelhető víz
mennyisége kielégíti és jóval meghaladja a jelenlegi vízigényeket. 2002. előtt a víztermelő kutak
összes vízhozama 310 l/min volt, ami jelenleg – a III. számú kút 2003. évi felújításának
köszönhetően – kb. 550 l/min (799 m3/d). Az vízmű által kitermelhető éves vízmennyiség: 55.000
m3. A kutakból –30 m mélységben beépített búvárszivattyúk emelik a nyers vizet a felszínre. A
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kitermelt víz vastalanítóba kerül, ahol szűrést és a folyamatos fertőtlenítést biztosító nátrium-
hypoklorit adagolást követően közvetlenül a települési elosztó hálózatra, illetve az 50 m3-es 28 m
magasságú Vízgép gyártmányú hidroglóbuszba kerül.
A telep területén található 2 x 25 m3-es alsó víztároló még az üzemeltetésre történő átvétel előtt
üzemen kívül lett helyezve. A víztisztítási technológia korszerűsítése indokolt, mivel az alsó
tározók mechanikailag sérültek, valamint a vastalanító szűrők elavultak.

A települési vízelosztó hálózat 23,4 km, melyből 5,8 km bekötő vezeték. A gerincvezetékek DN
80-100-150 azbesztcement és KM-PVC anyagúak, a település szélein ágvezetékekkel. Az elavult
AC gerinchálózatból mintegy 7 km-es szakasz felújítása lenne szükséges, így csökkenthető az
egyre gyakrabban előforduló hálózati csőtörések száma, a hálózati vízveszteség, a korszerűbb
anyagok beépítésével javítható lenne a szolgáltatott ivóvíz minősége. A vezetékhálózat
szakaszolását 21 db tolózárakna és beépített szerelvényei (tolózárak) biztosítják, melyeknek
felújítása szükséges.
Az elöregedett, gyenge műszaki állapotban lévő települési gerinchálózaton gyakori a csőtörések
száma, mely a meghibásodástól a helyreállításig eltelt rövidebb – hosszabb idő alatt tovább növeli
a hálózati vízveszteséget.

A csőtörések számának alakulása az elmúlt 3 évben:

2005. év: 9 db
2006. év: 9 db
2007. év: 14 db
2008. I. negyedév: 9 db

A 2008. évi csőtörések döntő többségét a rossz műszaki állapotban lévő bekötő-vezetékek
leszakadása okozta. Ezek a bekötések a 70-es években készültek, így az eltelt idő alatt a beépített
anyagok (öntvény csatlakozók, acél csövek) olyan mértékben károsodtak, hogy azok nem
alkalmasak a rendeltetés szerinti használatra. Ezek a bekötések folyamatos cserére szorulnak, a mai
követelményeknek megfelelő minőségű korszerű anyagok alkalmazásával.

Örményes településen a vízi közmű üzemeltetésére kötött Társulási megállapodás vonatkozó
pontja alapján az értékesített ivóvíz mennyisége után 20.- Ft/m3 összeg kerül elkülönítésre
tartalékként, ezen felül 2008. január 1-től további 5.- Ft/m3 összeg, melyet a települési elavult
gerinchálózat korszerűsítésére kell fordítani. Ez utóbbi éves szinten 37.000 m3 értékesített
vízmennyiséggel számolva 185 eFt-ot tesz ki.

Mindkét településen a tűzoltóvíz biztosítása a gerinchálózatra telepített tűzcsapokról biztosított.
Fegyverneken 103 db, Örményesen 23 db felszín alatti és föld feletti tűzcsap található, melyek
karbantartása és ellenőrzése folyamatosan történik. 2008. február 27-én az illetékes Tűzoltósággal
közösen helyszíni bejárást tartottunk.

4.3. SZOLGÁLTATOTT IVÓVÍZ MINŐSÉGE

A vízminőség ellenőrzését, vizsgálatát hatóságilag elfogadott laboratóriummal a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően (az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 47/2005. (III.11.) Kormányrendelettel módosított 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet,
valamint a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25) KöViM rendelet) folyamatosan
végeztetjük. Az akkreditált vizsgáló laboratórium által elvégzett vizsgálatok száma éves szinten 80
db. A vízminőséggel kapcsolatosan a vizsgálatokat végző laboratóriumnak nem volt lényeges
kifogása, a vizsgálati jegyzőkönyvek alapján vízszennyező anyagok az ammónia, vas, mangán és a
nitrit, azonban a szolgáltatott víz szín, szag és íz tekintetében megfelel a vonatkozó rendelet
előírásainak.
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A vízművet elhagyó kimenő víz nitrit tartalmának jogszabály által meghatározott határértéke 0,1
mg/l, a fogyasztói ponton meghatározott határérték ennél magasabb: 0,5 mg/l. Az elmúlt
időszakban településünkön a kimenő víz nitrit tartalma határérték feletti szintre emelkedett (0,15-
0,21 mg/l), azonban a fogyasztói pontokon mért érték a meghatározott határértéken belül maradt.
A kimenő víz nitrit tartalmának folyamatos (hetenkénti) monitoringja, valamint a határérték alatt
történő biztosítására tett technológiai intézkedések megoldása folyamatban van.

Az üzemeltetői vizsgálatokat végző laboratóriumon kívül minden évben az ÁNTSZ is végez
hatósági ellenőrző vízvizsgálatokat.

A kifogástalan minőségű ivóvíz biztosítása érdekében szükséges a települési hálózat, ezen belül a
végvezetékek mosatása, melyet adott időközönként el szoktunk végezni.

Az ellátott településeken éves szinten 2 alkalommal történik a települési hálózat teljes mosatása,
ezen túl igény szerint elvégezzük szakaszosan az egyes hálózat szakaszok mosatását is. 2007.
évben Fegyverneken összesen 16 alkalommal történt hálózat mosatás, valamint rendszeres a
vastalanító szűrő mosatás. Az éves mosatóvíz felhasználás összesen kb. 9.600 m3. Idei évben 6
alkalommal történt szakaszos hálózat mosatás.
Örményes településen 2007. évben 5 alkalommal történt hálózat mosatás, valamint rendszeres a
vastalanító szűrő mosatás. Az éves mosatóvíz felhasználás összesen kb. 1.500 m3. Idei évben
március közepén a teljes települési hálózat, valamint a hidroglóbusz mosatása is megtörtént, mely
során kellő körültekintéssel jártunk el.

A mosatáskor az ivóvíz átmenetileg zavarossá válhat, melyet a hálózatban lévő vas- és mangán-
kiülepedések felkavarodása okozza, illetve nyomáscsökkenés tapasztalható, mely természetes
jelenség. A mosató pontokon (tűzcsapok) kivezetett vízmennyiség az utak melletti szikkasztó
árkokba kerül elvezetésre. Megoldatlan lakossági panasz egyik településen sem volt.

4.4. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Magyarország az európai Unióhoz történt csatlakozása után vállalta, hogy az EU-s normáknak
mihamarább meg fog felelni. Az ivóvíz minőségre vonatkozó irányelv (98/83 EK) teljes körű
bevezetésére kétszer 3 év halasztást kapott, amely idő alatt kívánja elérni az előírt célállapotot. Az
irányelv hazai jogrendbe illesztése a 201/2001 (X. 25.) Kormányrendelet megalkotásával történt.
Ez a rendelet meghatározza a közellátásban szolgáltatott ivóvíz minőségi követelményeit, a
vízminőség ellenőrzésének rendjét, a minőségjavító beavatkozás és az ivóvízhasználat
korlátozásának szabályait, a vízkezelésre és az ivóvízzel érintkező anyagokra vonatkozó
előírásokat, valamint a tájékoztatás rendjét. A rendelet mellékletében szerepelnek a vízminőségre
jellemző különféle mikrobiológiai, illetve kémiai indikátorok, és azok határértékei.

Magyarországon a szolgáltatott ivóvíz minősége sok helyen nem elégíti ki a kötelező érvényű
újabb EU-s határértékeket a meghatározott paraméterekre. A magyar lakosság megközelítőleg
58 %-a él olyan településen, ahol az ivóvíz minősége megfelel az új közösségi előírásoknak.

Az ivóvízminőség-javító program II. ütem – II/2. előkészítési szakaszában elkészült a Fegyvernek–
Örményes–Surjány–Szakállas vízellátó rendszer elvi engedélyezési dokumentációja, melyre az
érintett önkormányzatok (Fegyvernek, Örményes, Törökszentmiklós) elvi vízjogi engedélyt kaptak.

Jelenleg folyamatban van:
- az optimális üzemeltetői struktúra tanulmány,
- a települési vízvezeték hálózat rekonstrukciós tervek,
- valamint az elvi vízjogi engedélyekkel rendelkező változat(ok)ra a Megvalósíthatósági

tanulmányok elkészítése, bírálata
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Az ivóvízminőség-javító program végrehajtása kötelező feladatot jelent az önkormányzatok
számára. Mivel elegendő pénzügyi forrással az érintett önkormányzatok nem rendelkeznek, ezért a
feladat teljesítéséhez állami segítség és nemzetközi segélyalapok pénzeszközeinek felhasználása
szükséges.

A projektben megvalósuló tevékenységek projektelemenként:

 Technológiai beruházás: A vízművel rendelkező településeken, a vízmű területén belül
technológiai fejlesztések megvalósítása (szűrők, szivattyúk, tartályok, elektronikus
vezérlőberendezések, stb., egyéb, a nyers víz tisztítását szolgáló berendezések beépítése), új
kút fúrása.

 Vezetékrekonstrukció: A projekt keretén belül az érintett települések belterületén a meglévő
ivóvíz-vezetékek kicserélésére is sor kerül, ahol a vezetékek anyaga, kora állapota indokolttá
teszi.

 Vezetéktisztítás: Az érintett települések esetében a tisztításhoz szükséges beruházási
fejlesztéseket jelenti, amelyek szükségesek a vezetékhálózat tisztításra alkalmassá tételéhez.
(pl. tolózárak, aknák stb. beépítése) A tisztítás üzemeltetői feladat, amit az üzemeltetőnek el
kell végeznie a megfelelő ivóvízminőség eléréséhez.

A program keretében projekt szinten az egyes prioritási szempontok lesznek sorrendben
figyelembe véve a vízmű-rekonstrukció megvalósításához szükséges költségek levonását követően
a rendelkezésre álló pénzeszközből.

 1. prioritás: mechanikus hálózattisztítást lehetővé tévő csomópontok hiánya esetén a
csomópontok szükség szerinti kialakítása.

 2. prioritás: vezetékek rekonstrukciója, átépítése, amennyiben az adott vezetékszakaszon
bekövetkezett csőtörések száma térségi átlagot jelentősen meghaladja.

 3. prioritás: vezetékek rekonstrukciója, átépítése, amennyiben az adott vezetékszakaszon a
hálózati veszteség a térségi átlagot jelentősen meghaladja.

 4. prioritás: vezetékek rekonstrukciója, átépítése olyan vezetékszakaszokon, melyeken
ismételten jogos, és a hálózati adottságokra visszavezethető lakossági panaszok kerültek
regisztrálásra, beleértve a házi-bekötésekkel, illetve azok meghibásodásával kapcsolatos
panaszokat is.

 5. prioritás: hálózatok átalakítása, fejlesztése, körvezetékek kialakítása, kedvezőbb
hidraulikai viszonyok kialakítása, illetve kedvezőbb üzemeltetési körülmények biztosítása
érdekében, illetve egyéb rekonstrukciós igények

4.4.1. FEGYVERNEK TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Fegyvernek településen a vízelosztó gerinchálózat 31 %-a cserére szorul, melyek anyaga
elavult, gyenge műszaki állapotban lévő azbesztcement és PVC.

Utca Hossz (m) DN Anyag
Dózsa György út 2.210 150 AC
Felszabadulás út 2.185 150 AC
Felszabadulás út 1.090 150 AC
Ady E. út 1.450 100 AC
Móricz Zs. út 335 80 AC
Liszt F. út 385 150 AC
Brigád út 380 80 AC
Bartók B. út 385 80 AC
Kiss J. út 665 80 AC
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Nefelejcs út 705 80 AC
Tulipán út 135 80 AC
Torony út 370 80 AC
Temető út 205 80 AC
Rozmaring út 200 80 AC
Martinovics út 735 80 AC
Zrínyi út 160 80 AC
Vörösmarty út 285 150 AC
Damjanich út 750 80 AC
Árpád út 530 150 AC
Kossuth út 135 80 AC
Előre út 263 80 AC
Táncsics M. út 2.700 80 AC
Angolkert út 220 80 PVC
Összesen: 16.478

Mivel a települési ivóvíz kutak gáz és arzénmentes, jó vízhozammal bíró rétegekre települtek,
valamint az elosztóhálózat Surjányig ki van építve, ezért a Megvalósíthatósági előtanulmány
célszerűnek tartotta a szomszédos településekre történő vízátadás lehetőségét, a Fegyvernek-
Surjány-Szakállas-Örményes kistérségi rendszer megvalósításának vizsgálatát.

Mivel Fegyvernek település csak a hálózatrekonstrukcióban érintett és az ivóvízminőség-javító
programban erre csak a források 20 %-a jut, így még nem dőlt el, hogy részesei lehetünk-e a
támogatásnak.

4.4.2. ÖRMÉNYES TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM

Az Örményes települési vízellátó mű a 70-es években épült. A vízkezelési technológia és az
elosztó vezetékhálózat felújításra, cserére szorul, melyből mintegy 7 km-es szakasz azbeszt
cement.

Utca Hossz (m) DN Anyag
Szabadság út (teljes hosszon) 720 80-100 AC
Felszabadulás út (teljes hosszon) 760 80 AC
Iskola út (teljes hosszon) 760 80 AC
Dózsa Gy. út (Vasúttól teljes hosszon) 2.800 80-100-150 AC
Tulipán út (teljes hosszon) 240 80 AC
Viola út (teljes hosszon) 280 80 AC
Kő út (teljes hosszon) 890 80 AC
Vasút út (Felszabadulás út- Szabadság út
között)

200 100 AC

Szabadság tér (Felszabadulás út- Iskola út
között)

160 100 AC

Szabadság út – Felszabadulás út közötti
összekötő szakasz

200 80 AC, acél

Felszabadulás út – Iskola út közötti
összekötő szakasz

160 80 AC, acél

Összesen: 7.170

Az Észak-Alföldi Régió ivóvízminőség javító program II. ütemében Örményes község is
szerepel, melyhez a Keviterv Akva Kft. elkészítette a települési vízellátó rendszer műszaki-
gazdaságossági vizsgálatot tartalmazó megvalósíthatósági előtanulmányát. Az EU ivóvíz
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irányelvében és a hazai jogszabályokban foglaltaknak való megfelelést el kell érni, melyhez a
tanulmányterv 2. és 3. alternatívája kínálja a gyakorlati megoldást. Az ivóvíz minőségi
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 47/2005. (III.11.) kormányrendelet szerinti
besorolás alapján a teljesítési határidő: 2009. december 25., mivel a település 0,5 mg/l
koncentrációnál nagyobb ammónium tartalmú ivóvízzel ellátott.

Alternatíva 2: vízátvétel Fegyvernekről, kistérségi rendszer kialakítása.
Alternatíva 3: víztisztítási technológiát alkalmazó megoldás, egyedi technológiai fejlesztéssel
és korszerűsítéssel a vízminőségi problémák megoldhatók.

4.4.3. IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM ÖSSZEGZÉSE

Összegezve a projekt keretében annak megvalósulása esetén a régió összes településén
megoldódik az egészséges ivóvíz szolgáltatása. A települési ivóvíz elosztóhálózatok minősége
és üzembiztonsága javul, csökkentve a vízveszteség mértékét és a másodlagos szennyeződések
lehetőségét, ezáltal elősegíti az önkormányzati tulajdonban lévő vízmű-üzemeltető intézmények
gazdaságos működését. Az optimális üzemeltetői struktúra kialakítása lehetőséget ad arra, hogy
kezelhetőbb üzemeltetői létszám létrehozásával egy magasabb színvonalú szakmai irányítás
valósuljon meg a szolgáltatói-üzemeltetői szférában.

2008. április 25-én volt a Közép-Tisza vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai
bizottságának ülése, melynek keretében megtörtént az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-
javító Program II. ütem – II/2. előkészítési szakaszában, II. ütemben benyújtott Fegyvernek–
Örményes–Surjány–Szakállas vízellátó rendszer Megvalósíthatósági Tanulmányának bírálata.
A program keretében minden település önállóan oldja meg az előírt ivóvízminőség-javító
fejlesztéseket.

4.5. ÜZEMELTETÉSI ADATOK

A települési vízműből szolgáltatott ivóvíz díját a tulajdonos települési önkormányzat
Képviselőtestülete állapítja meg. A megállapított vízdíjat a mindenkor érvényes mértékű ÁFA
terheli.
Az értékesített ivóvíz nettó fogyasztói árának változása 2005. és 2008. között.

FEGYVERNEK:

Év
Vízdíj
(Ft/m3)

Vízdíj
emelkedés
mértéke

Alapdíj (Ft/hó)

Ø 13 órák
Ø 20-25

órák
Ø 30-50

órák
Ø 80 órák

2005. 169.- - 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-
2006. 169.- - 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-
2007. 169.- - 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-
2008. 180.- 6,5 % 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-

ÖRMÉNYES:

Év
Vízdíj
(Ft/m3)

Vízdíj
emelkedés
mértéke

Alapdíj (Ft/hó)

Ø 13 órák
Ø 20-25

órák
Ø 30-50

órák
Ø 80 órák

2005. 155.- - 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-
2006. 169.- 11,1 % 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-
2007. 169.- - 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-



Fegyverneki Vízmű

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

9

2008. 185.- 9,5 % 200.- 400.- 1.200.- 4.000.-

Az ivóvíz díjának alakulása 2005-2008. között
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Fegyvernek Örményes

A vízmű dolgozói a közületi vízmérők leolvasását havonta, a lakossági vízmérők leolvasását 2
havonta, minden páros hónap 15-e után végzik. A közműves ivóvízellátásról szóló önkormányzati
rendelet lehetőséget ad a rendszeres leolvasástól eltérően átalánydíj fizetésére, így a fogyasztott
mennyiség az előző naptári évi fogyasztás (a műszaki hibából eredő vízelfolyás mennyiséget nem
számítva) 1/6-od része. A vízdíj összege ez esetben a tárgyévre megállapított díj csökkentve
20.- Ft/m3+ÁFA kedvezménnyel. Átalánydíj fizetése esetben évente egy alkalommal – október 15.
után – történik a vízórák éves leolvasása.

A kitermelt és értékesített víz mennyiségének alakulása 2005-2007. között:

FEGYVERNEK:

Év Kitermelt víz (em3) Értékesített víz (em3)
2005. 284,0 218,6
2006. 310,1 224,2
2007. 282,9 218,9

ÖRMÉNYES:

Év Kitermelt víz (em3) Értékesített víz (em3)
2005. 52,2 33,0
2006. 43,2 36,7
2007. 45,9 36,5

Településünkön az értékesített víz mennyisége 2001-2007. között az alábbiak szerint alakult, mely
2 évi folyamatos emelkedést követően jelentősen visszaesett, majd az utóbbi években stagnáló
szinten áll.

Év 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Értékesített
vízmennyiség (em3)

216,9 252,3 276,2 222,9 219,5 224,2 218,9

Lakosságszám (fő) 7.402 7.418 7.421 7.349 7.348 7.280 7.200
Egy főre
eső vízfogyasztás

80 92 102 83 82 84 83
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(liter/fő/nap)

Egy főre eső fajlagos vízfogyasztás alakulása

2001-2007. között
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Vízdíjból származó bevételek alakulása 2005. és 2007. között: (eFt)

FEGYVERNEK:

Év
Lakossági

(eFt)
Közületi

(eFt)
Összesen

(eFt)
2005. 38.714 8.262 46.976
2006. 41.557 7.620 49.177
2007. 41.373 5.542 46.915

ÖRMÉNYES:

Év
Lakossági

(eFt)
Közületi

(eFt)
Összesen

(eFt)
2005. 6.506 843 7.349
2006. 7.144 876 8.020
2007. 8.232 577 8.809

Vízdíj bevételek alakulása 2001-2007. között

21844

29300

36143

44403
46976

49177
46915

880980207350654061695999
3213

0

10000

20000

30000

40000

50000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

e
F

t

Fegyvernek Örményes



Fegyverneki Vízmű

5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

11

Vízdíj kintlévőségek alakulása (eFt):

Kintlévőségek
2007. december 31-i állapot 2008. március 31-i állapot
Fegyvernek Örményes Fegyvernek Örményes

2007. évi 6.177 244 4.174 91
Előző évek hátraléka 4.630 44 3.118 34

Összesen: 10.807 288 7.292 125

Az elmúlt években tovább romlott a fizetési morál, nőtt a pénztelenség, az emberek egyre
nehezebben fizetik ki számláikat. A közüzemi számlák közül általában a vízdíjat fizetik ki utoljára,
mivel nem tartanak attól, hogy egy-két számla nem fizetése esetén megszüntetjük a szolgáltatást
mint más szolgáltatók (E-On, Tigáz, stb.).

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló, többször módosított
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet rendelkezik a vízkorlátozásról. 2005-2007. között a
folyamatosan kiegyenlítetlen vízdíjszámlákból felhalmozódott hátralékok miatt községünkben 4
esetben kellett a vízszolgáltatást mennyiségben korlátoznunk szűkítő beszerelésével. A díjhátralék
megfizetését követően 1 esetben a beépített szűkítő megszüntetésre került, azonban 3 fogyasztónál
a rendezetlen hátralékok miatt még mindig alkalmazzuk a korlátozást. Több esetben a korlátozás
bevezetése előtt rendezték a hátralékaikat a lakosok, illetve hozzájárultak, hogy az Önkormányzat
által kifizetett támogatásokból (ARS, lakásfenntartási támogatás) kerüljön levonásra a hátralék. A
kintlévőségek csökkentése érdekében továbbra is élünk a vízkorlátozás lehetőségével.

4.6. TARTALÉK-KÉPZÉS

Fegyvernek településen az értékesített ivóvíz mennyisége után 11.- Ft/m3, Örményesen a Társulási
megállapodás vonatkozó pontja alapján 25.- Ft/m3 összeg kerül tartalékként elkülönítésre, melyet
fejlesztésekre kell fordítani.

A település környezetvédelméről szóló 31/2007. (XII.6) számú önkormányzati rendelet 1.§.a.)
pontja alapján az éves költségvetésben tervezett ivóvízmennyiség után 1.- Ft/m3 összeg kerül
elkülönítésre a környezetvédelmi alapba, mely éves szinten 224 eFt.

4.7. FEJLESZTÉSEK, BERUHÁZÁSOK

4.7.1. FEGYVERNEK (2005-2008. KÖZÖTT)

A Fegyverneki Vízmű által ellátandó feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések, beruházások.

2005. évben: Fegyverneki Polgármesteri
Vízmű Hivatal

Számítógép, monitor, Microsoft Office
programcsomag beszerzés 194.750.- Ft
Számítógép, monitor, Microsoft Office
programcsomag beszerzés 165.613.- Ft
Wedeco vákuumszabályzó klórgáz adagolóhoz 250.750.- Ft
Wedeco ejektor beszerzés klórgáz adagolóhoz 109.825.- Ft
Fegyverneki Vízmű erősáramú villamos átalakítás,
vezérléstechnikai jelátvitel kialakítása (URH) 1.812.750.- Ft
Belterületi digitális térkép beszerzése 1.210.375.- Ft
Alsóréti Holt-Tisza halászati terv elkészítése 100.000.- Ft
Alsóréti Holt-Tisza víziút biztosítása tervkészítés 806.250.- Ft
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Fürst S. út ivóvízhálózat bővítése 300 fm 443.059.- Ft
Vajda J. út ivóvízhálózat bővítése 80 fm 131.441.- Ft

3.844.063.- Ft 1.380.750.- Ft
2006. évben:

Hordozható oldott oxigénmérő műszer beszerzés
környezetterhelési díjból 429.125.- Ft
Csapadékvíz átemelő aknák 349.000.- Ft
Elektromos szekrény átemelő aknákhoz 192.941.- Ft
Robbanómotoros szivattyú 151.000.- Ft
Merülős darabolós belvízszivattyú 1.404.000.- Ft
Kun F. út (ipartelep) vízellátása (389 fm) 2.746.680.- Ft

429.125.- Ft 4.843.621.- Ft
2007. évben:

Vörösmarty úton belvízelvezető rendszer lefedése 413.592.- Ft
Felszabadulás úton belvízelvezető rendszer lefedése 756.168.- Ft
Folyékony hulladékkezelő telep mechanikai előkezelés
és iszapvíztelenítés 60.998.000.- Ft
Ivóvízbázis védőidom dokumentáció elkészítése,
engedélyeztetése a 123/1997. (VII.18.) számú
kormányrendelet alapján 920.000.- Ft
Csapadékvíz elvezető rendszer terve 4.139.900.- Ft
Sóút menti területek vízrendezési tanulmányterve 240.000 - Ft
Ady E. út, Frankel L. út, Dankó köz, Vörösmarty út,
Árvácska út, Gyöngyvirág út
ivóvízhálózat bővítése (670 fm) 2.888.119.- Ft

920.000.- Ft 69.435.779.- Ft

összesen: 5.193.188.- Ft 75.660.150.- Ft

4.7.2. ÖRMÉNYES (2002-2008. KÖZÖTT)

Az üzemeltetés időszaka alatt képzett és 2008. év végéig tervezett tartalékból elvégzett
fejlesztések, pénzeszköz átadások az alábbiak szerint alakultak:

2002. évben:

1 db szivattyú vásárlás 237.000.- Ft
Kútvédelem elkészítése 410.000.- Ft
Kútfúrási terv elkészítése 187.500.- Ft

834.500.- Ft
2003. évben:

Kútfúrás TEKI támogatással (tervezés, kivitelezés,
műszaki ellenőrzés összesen 9.679 eFt) 1.136.000.- Ft

832.487.- Ft
önerő 1.968.487.- Ft

2005. évben:

Villamossági fejlesztés, főelosztó és
kapcsolószekrény átalakítása 1.803.250.- Ft
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2007. évben:

Ivóvízbázis védőidom dokumentáció elkészítése,
engedélyeztetése a 123/1997. (VII.18.) számú
kormányrendelet alapján 680.000.- Ft
búvárszivattyú beszerzése 650.000.- Ft

1.330.000.- Ft

2008. évben:

Frekvenciaváltós kútvezérlés kialakítása
nyomás távadóval 354.840.- Ft

összesen: 6.291.077.- Ft

4.8. FEJLESZTÉSEK 2008. ÉVBEN

FEGYVERNEK:

A víztermelő kutakba 2002-ben kerültek beépítésre a jelenleg üzemelő búvárszivattyúk, melyek
termelési kapacitása a hosszú üzemelési időszak alatt lecsökkent, meghibásodása 6 évi
üzemelés után bármikor bekövetkezhet. Tartalék szivattyúval nem rendelkezünk, így a nyári
melegebb időszakban megnövekedett, gyakran 1.200-1.300 m3/nap mennyiségű vízigényt egy
esetleges meghibásodás esetén nem tudjuk biztosítani.

Mivel a vízellátást két különálló kútcsoport biztosítja, így az üzemeltetés során nagyon fontos
feladat az egymástól 8-900 m-re elhelyezkedő kútcsoportok összehangolt működtetése. A 3.sz
és 4.sz ivóvízkút a Dózsa Gy. úton lévő vízműtelep területén, a 6.sz. és 7.sz. kutak pedig innen
DK-i irányban a Táncsics úton helyezkednek el, ahonnan a kitermelt víz egy expressz vezetéken
jut el a vízműtelepre. Jelenleg a két kútcsoport egyidejűleg automatikus üzemben nem
működtethető, ezért szükséges az automatikus kútvezérlés kiépítése.

Fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselőtestület 45/2008. (III.27.) számú önkormányzati
határozatával kötelezettséget vállalt bruttó 1.452 eFt összegig új búvárszivattyú beszerzésére,
valamint bruttó 600 eFt összegig a települési ivóvíztermelő kutak kútvezérlésének kialakítására.

Jelenleg folyamatban van a búvárszivattyúk kiválasztása és a kútvezérlés kivitelezése. A
szivattyú beszerzése során figyelembe vettük a kút vízadó képességét, az emelőmagasságot, a
csőveszteséget, a település jelenlegi és távlati vízigényét. Ezek alapján kerül kiválasztásra a
megfelelő paraméterekkel rendelkező búvárszivattyú.

ÖRMÉNYES:

Örményes Község Képviselőtestülete 61/2007. (VIII.16.) számú határozatával kötelezettséget
vállalt 540 eFt értékben ivóvíz kitermelést biztosító új búvárszivattyú vásárlására, mivel a
meglévő szivattyúk termelési kapacitása jelentősen lecsökkent. A beszerzésre kerülő szivattyú
kiválasztása során figyelembe vettük a kút vízadó képességét (–24 m üzemi vízszinten 600
l/min), az emelőmagasságot, a csőveszteséget, a település jelenlegi és távlati vízigényét, mely
alapján kiválasztásra került a megfelelő paraméterekkel rendelkező búvárszivattyú.
Az új szivattyú termelési kapacitása 500 liter/perc (30 m3/óra), mellyel biztosítható a község
vízellátása. A búvárszivattyú cseréje során derült ki, hogy a szivattyút a kútfejjel összekötő 60
mm átmérőjű termelőcső rossz műszaki állapota szükségessé teszi annak cseréjét. A termelési
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kapacitást figyelembe véve nagyobb átmérőjű 90 mm-es termelőcső került beépítésre, így a
települési igényeket kielégítő mennyiségű ivóvíz szolgáltatás nagy biztonsággal végezhető a
községi hálózaton.

Az új búvárszivattyú üzembe helyezését követően több lakossági bejelentés is érkezett a
magasabb hálózati nyomással kapcsolatosan. A szolgáltatási ponton mért magasabb víznyomás
azért tapasztalható, mert a hidroglóbusz feltöltése a települési gerinchálózaton keresztül
történik, így a szivattyú üzemelésekor a nyomás-emelkedés a fogyasztóknál is jelentkezik. A
szivattyú beépítését követően a hálózat több pontján is végeztünk nyomásmérést, melynek
eredménye a fogyasztói ponton 2,2–5,4 bar közötti értéket mutatott. A magasabb értékek a
hidroglóbusz feltöltésekor jelentkeznek. A közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 10.§. (2) bekezdése alapján a
szolgáltató az ivóvíz szolgáltatását, legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a
szolgáltatási ponton köteles teljesíteni, így szolgáltatási ponton a víznyomás kielégíti a
Kormányrendeletben meghatározott értékeket.
A szolgáltatott víz állandó nyomása (2,2-2,8 bar értéken) akkor lehetne biztosítható, ha a
vízművet és a hidroglóbuszt egy települési hálózattól független expressz vezeték kötné össze,
vagy a beépített búvárszivattyút egy nyomás távadóval összekapcsolt frekvenciaváltó vezérelné.

Mivel a jelentkező nyomásemelkedés továbbra is problémát okozott a lakók egy részénél, ezért
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 25/2008. (IV.17.) számú önkormányzati
határozatával kötelezettséget vállalt a települési ivóvízkútba épített búvárszivattyú
frekvenciahajtással, illetve nyomás távadóval történő szabályozására. A kapcsolódó kivitelezési
munkák elkészültét követően 2,4 – 2,8 bar állandó nyomáson tudjuk tartani a víznyomást a
községi ivóvízhálózaton.

A 2008. évben elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően az új búvárszivattyú a kapcsolódó
frekvenciavezérléssel a jövőben is biztosítani tudja a vonatkozó – jelenleg hatályos –
jogszabályokban előírt hálózati nyomást, valamint az igényeknek megfelelő mennyiségű
ivóvizet.

4.9. VÍZBÁZIS VÉDELEM

Magyarország a tévhiedelemmel ellentétben nem rendelkezik korlátlan mennyiségben jó minőségű
ivóvízzel. A vízigények kielégítése érdekében a vízgazdálkodással szemben támasztott társadalmi
elvárások, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények egyaránt megkívánják a
vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmét.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről a 123/1997. (VII.18.) számú Kormányrendelet rendelkezik.
Közcélú vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz,
továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében védőidomot,
védőterületet, védősávot kell kijelölni, melynek méretezése a hidrogeológiai adottságoktól,
valamint a vízi létesítmény kapacitásától függ.
A védőidommal, védőterülettel, vagy védősávval érintett ingatlanok használatában a védelem
érdekében elkerülhetetlenül szükséges a használati korlátozások bevezetése, mely vonatkozhat a
vízi létesítmények közelében lévő Fogyasztókra is.

Az egészséges ivóvíz a természet lételeme. A környezetünket szennyező emberi tevékenységek
kedvezőtlen hatásoknak jobban kitett felszíni vizek mellett veszélyeztethetik a felszín alatti
vízbázisokat is. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint lehetőleg felszín alatti
vizeket kell igénybe venni a közüzemi ellátásban, mert egyrészt a haváriaszerű szennyezésekre
kevésbé érzékenyek, ugyanakkor vízkezelési technológiájuk egyszerűbb és olcsóbb. Ugyanakkor
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nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a megelőzés még mindig hatékonyabb,
mint a későbbi kármentesítés.
A vízbázis védelem folyamata három egymást követő részben valósul meg, melyek az alábbiak:

 Alapállapot felmérés (diagnosztikai fázis)
Az alapállapot felmérés során a vízkészlet jelenlegi helyzetének felmérése, a szennyező
források felmérő vizsgálata, a mérő-figyelő kúthálózat (monitoring rendszer) kiépítése, az
utánpótlódási terület lehatárolása, a hidrogeológiai védőterület kijelölése és az ún. biztonságba
helyezési terv elkészítése történik.

 Biztonságba helyezési fázis
A biztonságba helyezési tervben rögzített intézkedések végrehajtása, a monitoring rendszer
üzemeltetése és a kijelölt hidrológiai védőterület kialakítása jelentik a második fázis fő
feladatait. Ennek során a feltárt szennyező források tevékenységének korlátozására, illetve
végső esetben megszüntetésére is sor kerülhet.

 Biztonságban tartási fázis
A vízbázis védelem végső célja a felszín alatti készletek biztonságos hasznosítása, mely
azonban csak a megfelelő minőségben végrehajtott diagnosztikai és biztonságba helyezési
fázisokkal valósítható meg. A védőterületet ellenőrzés alatt kell tartani, továbbá a mérő-figyelő
rendszer és a termelő kutak segítségével folyamatosan ellenőrizni kell a vízminőséget, valamint
meg kell akadályozni az engedély nélküli és a vízbázisra veszélyes tevékenységeket. Ezek a
jelenlegi elképzelések szerint teljesen az üzemeltető feladatai lesznek, a költségeket pedig be
kell építeni a vízdíjba.

A Fegyverneki Vízmű a létesítményei üzemeltetésénél a fenti Kormányrendeletben foglaltak
szerint jár el és lehetőségei szerint a reá háruló vízbázis-védelmi feladatokat ellátja.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) számú Kormányrendelet előírásai alapján 2007. évben
elkészíttettük mindkét településre a vízbázis védőidom kijelölési dokumentációt, mely alapján a
Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kijelölte a
Fegyvernek és Örményes települési vízbázis védőidomot.

5. SZENNYVÍZKEZELÉS

5.1. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Településünk csatornahálózattal nincs ellátva, a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása
az üzemeltetésünkben lévő folyékonyhulladék kezelő telepen történik, mely Fegyvernek,
Örményes és Kuncsorba településeken összegyűjtött szippantott települési szennyvizek tisztítását
végzi.
A 150 m3/nap tisztítási kapacitású telep 1998. júniusában kezdte meg működését. A telep
működését tekintve SBR technológiával üzemel. A működés, üzemelés két műszakban zajlik. A
tisztított szennyvíz elsődleges befogadója az utótisztító tó, a másodlagos befogadója az Alsóréti
Holt-Tisza.

5.2. FEJLESZTÉSEK

Az üzemelés időszaka alatt a telep fejlesztése vált indokolttá, mivel a meglévő szennyvíz fogadó
műtárgyon a rácsszemét kiszedése, kezelése kézi erővel történt, mely nem volt alkalmas a
„finomabb” rácsszemét jellegű szennyeződések felfogására, téli időszakban pedig a fagyás miatt a
rácsszemét kezelése nem volt megoldott.
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A probléma megoldására korszerű fűtött szennyvíz fogadó gépegység került beépítésre, mely a
beérkező szennyvíz mennyiségét és minőségi paramétereit is ellenőrző, feldolgozó egységgel
rendelkezik.
A napi maximális 150 m3 mennyiségű szippantott szennyvíz beszállítása (nappali beszállítás)
esetén nem volt elegendő a 30 m3 térfogatú kiegyenlítő medence, ezért azt a kiegyenlítettebb
terhelés és biztonságosabb működés érdekében növelni kellett egy 45 m3-es új műtárggyal.

A keletkezett szennyvíziszap további hasznosításának feltétele a megfelelő szárazanyag tartalom
biztosítása, melyet egy új 20 m3-es iszapsűrítő műtárgy és egy iszapvíztelenítő egység beépítésével
kellett megoldani.

Fenti fejlesztések megvalósítására Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 3291-5/2005. számon
kapott vízjogi létesítési engedélyt a Keviterv Plusz Kft. 05-999-08 munkaszámon elkészített
tervdokumentációja alapján.

Az engedélyezett vízi létesítmények az alábbiak:

 gépi iszapvíztelenítő rendszer kiépítése vegyszerbekeverő egységgel, összekötő technológiai
vezetékekkel,

 zárt, fűtött kivitelű szippantott szennyvíz fogadó egység gépi ráccsal, homokfogóval,
hulladék víztelenítő, regisztráló és ellenőrző egységgel kiegészítve,

 kiegyenlítő egység

 iszapsűrítő műtárgy mészadagolással

 összekötő technológiai vezetékek

Az elmúlt évben megtörtént a folyékonyhulladék-kezelő telep mechanikai előkezelés és
iszapvíztelenítés beruházás műszaki átadása, melynek köszönhetően kiegyenlítettebbé vált a telep
terhelése, és megoldódott a tisztítási technológia során keletkező szennyvíziszap víztelenítése. A
beruházás eredményeképpen fokozatosan javul a telepről kikerülő tisztított szennyvíz minősége,
csökken a határérték feletti szennyezőanyag kibocsátás, így teljesül a vonatkozó jogszabályokban
és az üzemeltetési engedélyben meghatározott határértékek betartása.

A beruházás során kivitelezésre került létesítményekkel kiegészített új vízjogi üzemeltetési
engedélyt a környezetvédelmi hatóság megadta, melynek érvényessége 2010. december 31.

5.3. ÜZEMELTETÉSI ADATOK

A folyékony hulladékkezelő telepre beszállított szennyvíz mennyiségének alakulása 2005-2007.
között (m3)

2005. 2006. 2007.
Fegyvernek 41.834 39.379 39.038
Örményes 4.290 4.155 1.700
Kuncsorba 345 160 35

Összesen: 46.469 43.694 40.773

A település környezetvédelméről szóló 31/2007. (XII.6) számú önkormányzati rendelet 1.§.c.)
pontja alapján az éves költségvetésben a szennyvíztisztító telepen elhelyezni tervezett folyékony
hulladék után 5.- Ft/m3 összeg kerül elkülönítésre a környezetvédelmi alapba, mely éves szinten
205 eFt.

5.4. VÍZMINŐSÉG ELLENŐRZÉS
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A települési szennyvíztisztító telep Környezetvédelmi Hatóság által elfogadott önellenőrzési
tervvel rendelkezik. A tisztított szennyvíz minőségének ellenőrzését az érintett hatóságokkal és az
önellenőrzést végző laboratóriummal (Technovíz Kft.) egyeztetve folyamatosan végeztetjük. A
használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet 2.sz. melléklet 2.2.2. pont cc.) pont előírásai alapján az éves
szinten elvégzett ellenőrző vizsgálatok száma 12 db. A tisztított víz tekintetében a vízszennyező
anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt határértékek az irányadóak.

A tisztítási folyamat és a kibocsátott tisztított szennyvíz folyamatos kontrollálására bizonyos
paraméterek tekintetében már rendelkezünk mérőműszerekkel, eszközökkel, gyorstesztekkel. A
szigorodó környezetvédelmi jogszabályok és előírások szükségessé teszik a folyamatos önkontrollt.
A kibocsátási határértékek ellenőrzését lehetővé tevő mérőműszerek fejlesztése, korszerűsítése, új
eszközök beszerzése a kibocsátott tisztított szennyvíz után fizetendő vízterhelési díjból történik. A
vízterhelési díj fizetését a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény írja elő.

5.5 TÁVLATI FEJLESZTÉSI TERVEK

A szennyvízhálózat községi szintű kiépítésével a kezelő telep bővítése, egy új korszerű tisztítómű
építése lenne indokolt. A települési csatornahálózat kiépítése és a folyékony hulladékkezelő telep
tisztítókapacitásának bővítése jelenlegi árakon nettó 2,4 milliárd forintba kerülne, melynek
előkészítése folyamatban van.

6. BELVÍZÖBLÖZET ÜZEMELTETÉS

6.1. KÜLTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

A Fegyvernek Bödöséri belvízöblözetre a Fegyverneki Önkormányzat 1994-ben kapott
üzemeltetési engedélyt, melyet 2001-től a 22/2001. (II.22.) számú önkormányzati határozat alapján
a Fegyverneki Vízmű üzemeltet.
A belvíz védekezési, megelőzési munkák során jelentős szerepet játszik az Alsóréti Holt-Tisza,
mely két jelentősebb főcsatorna – a Büdöséri- és a Kocsordosi főcsatorna – vizét fogadja be, és
juttatja a fő befogadóba a Tiszába, ezzel biztosítva a község bel- és külterületének
belvízmentesítését.

A holtág alacsonyabb vízállása esetén a víz gravitációsan folyik be, azonban a belvízi helyzetben
előálló magasabb vízállás esetén a gravitációs bevezetési lehetőség megszűnik, ilyenkor csak a
Büdöséri szivattyútelep szivattyúival emelhető be a víz.

A Holt-Tiszából a víz gravitációsan a Tisza bal parti töltésében 361+880 fkm-nél található Alsóréti
zsilipen keresztül vezethető a Tiszába. A gravitációsan le nem vezethető víz elektromos üzemű
szivattyúkkal emelhető át a Tiszába.
Az öblözet vízrendezése szempontjából a holtág fő funkciója a belvíztározás.

A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése magába foglalja a település bel- és külterületét.
A belvíz-védekezési megelőzési munkálatok során folyamatosan végeztük a csatornák, műtárgyak
és belvízvédelmi gépek, eszközök karbantartását

A 2005-2006. évben kialakult rendkívüli belvízhelyzet következtében preventív munkák keretében
elvégeztük a jelentősebb belvízcsatornák karbantartását, kotrását is.
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2006. évben elkészítettük a Büdöséri belvízöblözet üzemeltetési szabályzatának aktualizálását,
melyet a KÖTI-KTVF 24-4/2007. számon hagyott jóvá. Az üzemeltetési szabályzatot változás
esetén aktualizálni kell, a változásokat a szabályzatban át kell vezetni. Jelenleg folyamatban van a
szabályzat 2008. évi aktualizálása, melyet 2008. augusztus 31-ig kell benyújtanunk a
Környezetvédelmi Hatóság részére jóváhagyásra.
2006. tavaszán kialakult belvízhelyzetben többek között jelentős problémát okozott külterületen a
Sóút menti területek belvízelöntése. Ezen a területen nem biztosított a táblaszintű vízelvezetés, a
csatornák kiépítése egy-egy befogadóig. A mintegy 430 ha-os terület vízrendezési lehetőségének
vizsgálatára az Önkormányzat a Vízvonal Kft.-nek adott megbízást. A Fegyvernek külterület Sóút
menti területek vízrendezési tanulmányterve részletesen ismerteti a belvízöblözet ezen
részterületének bekapcsolását a belvízrendszerbe.

6.2. BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

Településünkön az 1970-es években 13,2 km részben nyílt, részben zárt belvízelvezető rendszer
épült, melynek vízgyűjtő területe a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság által ’78-ban kiadott
összevont vízjogi üzemeltetési engedély alapján összesen 241,7 ha.

Gyűjtőrendszer neve
Vízgyűjtő terület

nagysága (ha)
Vízelvezető rendszer hossza

(m)
1969-ben készült megvalósulási
tervdokumentációk alapján

I. rendszer 46 1.494
II. rendszer 44,7 1.645

Összesen: 90,7 3.139
1971-ben készült megvalósulási
tervdokumentációk alapján

I. rendszer 46 4.103
II. rendszer 60 4.479
III. rendszer 45 1.483

Összesen: 151 10.065
Mindösszesen: 241,7 13.204

A település egyes mélyebben fekvő területein továbbra is nagy problémát okozott a csapadékos
időjárás következtében összegyűlt víz elvezetése, a további belvízkárok megelőzése érdekében
bővítésre került a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer. A 2000. évi létesítési engedélyes
terveknek megfelelően 2.471 m hosszon megépült zárt és nyílt létesítményekre 2004. évben kapott
az Önkormányzat vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Gyűjtőrendszer neve
Vízgyűjtő terület

nagysága (ha)
Vízelvezető rendszer hossza

(m)
2000. évi létesítési engedélyes terv
alapján

I. rendszer 18,7 2.471
Összesen: 18,7 2.471

Településünkön jelenleg összesen 15.657 m hosszon épült ki csapadékvíz elvezető hálózat. A több
éve tartó átlagosnál csapadékosabb időjárás, a szennyvízhálózat hiánya, az élő Tisza tartósan
magas vízállása és a Nagykunsági főcsatorna magas vízszintje következtében a település
talajvízszintje megemelkedett és az ismétlődő csapadékos időjárás következtében szükségessé
válik a belterületi belvízhálózat mielőbbi bővítése.
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2006. évi belvízvédekezés alkalmával T. Képviselőtestület 64/2006. (III.30.) számú határozata
alapján az Önkormányzat vásárolt belvízátemelő aknákba telepíthető darabolós merülő-
szivattyúkat, melyek a beüzemelést követően biztosították a mélyebben fekvő területekről a belvíz
beemelését a belvízelvezető rendszerbe. A belterületi belvízelvezető rendszer részeként üzemelő
belvízátemelő szivattyúk végleges villamos energia ellátása is megvalósult 2006-2007. évben.
Ugyanebben az évben az Önkormányzat megbízást adott a meglévő hálózathoz kapcsolódó további
elvezető rendszer tervezésére, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat is
támogatott. Az Akviron Kft. által elkészített tervek alapján 12.807 m elvezető hálózatra kapott az
Önkormányzat vízjogi létesítési engedélyt. A belterületi belvízelvezető hálózat bővítése elsődleges
célként szerepel Fegyvernek Településfejlesztési Programjában, a kivitelezésre az önkormányzat
uniós forrásra kíván pályázni 2007-2013. között.
2006-ban a Vízmű elkészítette a meglévő és üzemeltetési engedéllyel rendelkező belterületi
csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési szabályzatát, melyet a Közép-Tisza-Vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5825-15/2006. számon hagyott
jóvá. Az üzemeltetési szabályzatot változás esetén aktualizálni kell, a változásokat a szabályzatban
át kell vezetni.

6.3. MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁS

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl a Fegyverneki Vízmű mezőgazdasági
vízszolgáltatás keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok
részére. Az öntözővíz pótlására évente 150-200 em3 vizet vásárolunk az NK-IV-1 rendszeren
keresztül. 2006. évben a rendkívül csapadékos időjárás, valamint a belvíz-elöntés miatt nem
értékesítettünk öntözővizet, azonban 2007. évben öntözővíz igénybevételére 90 ha földterületre
kötöttek szerződést a földtulajdonosok.

7. HALÁSZAT

2006. ÉV:

A halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátásával Fegyvernek
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a részben önálló intézményként működő
Fegyverneki Vízművet bízta meg. A fenti megbízás mellett szólt az a tény hogy az Alsóréti Holt-
Tisza üzemeltetését szintén ez az intézmény koordinálja.

A halászati jog gyakorlásához Fegyvernek Önkormányzatot – mint az Alsóréti Holt-Tisza halászati
jogának gyakorlóját – a FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földművelésügyi Hivatal Vadászati-
Halászati Felügyelőségén bejegyeztettük.

A halászati jog gyakorlásának másik feltétele hogy a vízterületnek rendelkezni kell érvényes
halgazdálkodási tervvel. A terv elkészítésére és az üzemeltetési feladatok szakirányítására
megbízási szerződést kötöttünk Kovács Pál halászati és környezetvédelmi szakemberrel.
A halgazdálkodási tervben szereplő szabályok a horgászegyesületekkel történt egyeztetés alapján
kerültek kialakításra.
A halászati terv elkészítése és engedélyeztetése után több helyről árajánlatot kértünk a 2006. évi
haltelepítések elvégzésre. A legkedvezőbb ajánlat alapján, a haltenyésztéssel foglalkozó Négyesi
Zoltán tiszabői őstermelővel kötöttünk szerződést.

2006. február hónapban megkezdtük a területi engedélyek értékesítését. Az engedélyek árusítására
bizományos szerződést kötöttünk több horgászegyesülettel és horgászboltokkal.
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A 2006. évi telepítések során összesen 142,5 mázsa háromnyaras ponty (4 alkalommal), 38 mázsa
kétnyaras ponty, és 114 kg egy és két nyaras süllő került kihelyezésre a vízterületre 8.184.430 Ft
értékben. A horgászok visszajelzései alapján megállapítható hogy a telepítés mennyiségével és a
kihelyezett halak minőségével is elégedettek voltak.

A halászati jog gyakorlása során egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük a halőrzési
feladatokat.
Az eredetileg tervezett 16 fő helyett azonban csak 8 fő halászati őrrel tudtuk megoldani a
feladatokat.

Rendszeres probléma a holtágon történt horgászati szabálysértések elkövetése. A halászati őröknek
7 esetben kellett feljelentéssel intézkedni a szabálytalankodó horgászokkal szemben. Az esetek
közül ki kell emelni, hogy három esetben gereblyézésen történő tettenérésre került sor, két esetben
a megsebzett halat is sikerült lefoglalni, melynek következtében állatkínzásért büntetőeljárás is
folyamatban van az elkövető ellen.

A vízkormányzási feladatok során megpróbáltuk figyelembe venni a horgászok igényeit, és a halak
életterének javítása érdekében több esetben rendeltük friss vizet átöblítés céljából a holtágba.
A nyári kánikula hatására azonban mégis történt kisebb halpusztulás.
Augusztus hónapban az V. számú holtágban a szakállasi üdülők előtti területen kb. 10 mázsa
haltetem eltávolítására került sor, melyről a Környezetvédelmi Felügyelőség és Vízügyi
Igazgatóság valamint a Fegyverneki Vízmű és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás képviselői a helyszíni szemle alapján
jegyzőkönyvet készítettek valamint vízmintát vettek. A vízminta vizsgálat megállapította, hogy a
halpusztulást oxigénhiány okozta.

A területi engedélyek mellékletét képző fogási táblázatok leadásának sajnos csak a horgászok kb.
50%-a tett eleget. A kötelezettségének eleget tevő 294 fő horgász – leadott táblázata alapján –
összesen 1.882 db pontyot 4.250 kg összsúlyban fogott, amely így évi 14,45 kg átlagfogásnak felel
meg.

A 2006. évben kihelyezett halak évvégi leltárának elkészítése – a le nem adott fogási táblázatok
hiányában – a következők szerint készült el. Az egy és kétnyaras süllők még nem horogérettek
ezért a kihelyezett mennyiség 100%-a azaz 114 kg 170.772 Ft értékben került felvételre. A
kétnyaras pontyok szintén nem horogérettek, ezért itt is hiánytalanul a 3.800 kg-os mennyiség
1.892.400 Ft értékben került a leltárba. A legnagyobb gondot a háromnyaras horogérett pontyok
felvétele jelentette. Itt figyelembe vettük a leadott fogási táblázatokban szereplő mennyiséget és a
le nem adott táblázatok arányát, így a telepített 14.250 kg-ból becsült adatok alapján 5.085 kg
mennyiségű 2.176.380 Ft értékű ponty került a leltárba.

A következő adatok a 2006. évi bevételeket és kiadásokat tartalmazzák:

Kiadások:

• Haltelepítés 8.184.130.- Ft
• Szakirányítás 240.000.- Ft
• Árusítási jutalék 140.500.- Ft
• Egyéb dologi kiadások 561.380.- Ft

Összesen: 9.126.010.- Ft

Bevételek:

• Éves területi engedélyek értékesítése: 5.258.800.- Ft
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• Heti és napi jegyek értékesítése: 461.000.- Ft
Összesen: 5.719.800.- Ft

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a bevételek elmaradnak a kiadásoktól, amely részben
magyarázható azzal, hogy a halászati jog gyakorlásához szükséges engedélyek beszerzéséig a
területi jegyek értékesítésre nem volt lehetőség, ezért pl. a napijegyek csak májusban kerültek
kiadásra.
A következő évek azonban pontosabban meg fogják mutatni, hogy a befektetés megtérüléséhez
milyen változtatásokra van szükség a vízterület üzemeltetésével kapcsolatban.

2007. ÉV:

A 2007. évi halgazdálkodási feladatok előkészítése már 2006. december hónapjában
megkezdődött. Az előző évi tapasztalatok egyeztetésére összehívtuk a horgászegyesületeket és
javaslatokat kértünk tőlük a 2007. évi horgászrend kialakítására.
A halászati terv módosítása és engedélyeztetése után egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretein
belül több helyről árajánlatot kértünk a 2007. évi haltelepítések elvégzésre. A legkedvezőbb ajánlat
– a 2006. évhez hasonlóan – a haltenyésztéssel foglalkozó Négyesi Zoltán tiszabői őstermelőtől
érkezett.

A 2007. évre érvényes engedélyek árusítása január hónapban megkezdődött. Az engedélyek
árusítása változatlan formában, bizományos árusítókon keresztül történt. (Horgászegyesületek és
horgászboltok).

A telepítésekben 2006. évhez képest a következő változások történtek:
A háromnyaras ponty telepítését 4 helyett 5 alkalomra bontottuk meg, figyelembe véve, hogy a
nyári hónapokban gyakrabban és nagyobb mennyiségű kihelyezések történjenek. A kétnyaras
ponty telepítését pedig április hónap helyett csak november hónapban végeztük el.

A kihelyezések során összesen 142,5 mázsa háromnyaras ponty, 38 mázsa kétnyaras ponty, és 114
kg egy és kétnyaras süllő került kihelyezésre a vízterületre 8.855.748 Ft értékben. A horgászok
visszajelzései alapján megállapítható hogy a telepítés mennyiségével és a kihelyezett halak
minőségével is elégedettek voltak.

A halászati jog gyakorlása során továbbra is az egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük a
halőrzési feladatokat. Fontos előrelépésnek számít, hogy Törökszentmiklós Önkormányzat
jegyzőjével létrejött együttműködésünk alapján, az alkalmazásukban álló mezőőrök – a telepítések
időpontjaiban – a Szakállasi részen segítséget nyújtanak az ellenőrzésekben. Szintén említést
érdemel, hogy a Törökszentmiklósi Városi Rendőrkapitányság munkatársaival több esetben
végeztünk éjszakai ellenőrzéseket.

A vízkormányzási feladatok során megpróbáltuk figyelembe venni a horgászok igényeit, és a halak
életterének javítása érdekében több esetben rendeltük friss vizet átöblítés céljából a holtágba,
melynek hatására sikerült elkerülnünk a halpusztulásokat. Sajnos azonban a holtágat sem kerülte el
az országosan jelentkező kagylópusztulás, amelynek keretein belül a 3. számú holtágról nagyobb
mennyiségű kagylótetemet kellett eltávolítanunk.

2007. október hónapban a Vízkeret Irányelv (VKI) magyarországi feladatait meghatározó
1189/2002. (XI.07) számú kormányhatározat alapján a Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriumának munkatársa elvégezte a holtág halállományának
funkcionális szerkezeti felmérését.
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A fogási táblázatok leadásának ismételten csak a horgászok kb. 50%-a tett eleget. A
kötelezettségének eleget tevő 478 fő horgász (396 felnőtt; 16 ifjúsági; 66 gyermek) – leadott
táblázata alapján – összesen 2.212 db pontyot 5.046 kg összsúlyban fogott, amely így évi 10,5
kg/fő átlagfogásnak felel meg.
A 2007. évben kihelyezett halak év végi leltárának elkészítése – a le nem adott fogási táblázatok
hiányában – a következők szerint készült el:

Halfaj
Leltár szerinti mennyiség

(kg)
Leltár szerinti érték

(Ft)
Süllő (2006. évi telepítés) 64 kg 95.872.- Ft
Süllő (2007. évi telepítés) 114 kg 195.168.- Ft
Kétnyaras ponty (2006. évi) 3.800 kg 1.892.400.- Ft
Kétnyaras ponty (2007. évi) 3.800 kg 1.915.680.- Ft
Háromnyaras ponty (2006. évi) 5.085 kg 2.176.380.- Ft
Háromnyaras ponty (2007. évi) 3.958 kg 1.863.426.- Ft

Összesen: 8.174.926.- Ft

A következő adatok a 2007. évi bevételeket és kiadásokat tartalmazzák:

Kiadások:

• Haltelepítés 8.855.748.- Ft
• Szakirányítás 240.000.- Ft
• Árusítási jutalék 256.000.- Ft
• Egyéb dologi kiadások 300.910.- Ft

Összesen: 9.652.658.- Ft

Bevételek:

• Éves területi engedélyek értékesítése: 8.091.000.- Ft
• Heti és napi jegyek értékesítése: 1.022.300.- Ft

Összesen: 9.113.300.- Ft

8. SZAKMAI MUNKA

A Vízmű megalakulásakor az ellátandó feladat az ellátott település(ek) lakosságának egészséges
ivóvízzel való ellátása, illetve ennek érdekében az átvett vagyon biztonságos és gazdaságos
működtetése volt.

A Fegyverneki Vízmű alap és kiegészítő tevékenységeinek körébe az alábbiak tartoznak:
„Vízmű Alapító Okiratának 1. sz. melléklete
Alap és kiegészítő tevékenység szakágazati besorolása

3600 Víztermelés-, kezelés, ellátás
4120 Lakó-és nem lakó épület építése
4221 Folyadék szállítására szolg. Közmű építése
4291 Vízi létesítmény építése
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszk. Kölcsönzése
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
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9319 Egyéb sporttevékenység
7820 Munkaerő kölcsönzés”

(Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2008. (III.27.) sz. önkormányzati határozata a
Vízmű 156/1992.(XII.17.) számú többször módosított Alapító Okiratának módosításáról)
A lakosság igényeinek maradéktalan kielégítése és az ellátandó feladatok minél magasabb
színvonalon történő ellátása érdekében megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozók látják el
intézményünknél a szükséges feladatokat. Törekszünk a folyamatos szakmai továbbképzésre, a
feladatokhoz kapcsolódó fórumokon és konferenciákon történő részvételre, így biztosítottá válik az
igényeknek megfelelő szakmai színvonal biztosítása. A feladatok ellátásához a vízmű alkalmazásában
van szakképzett vízműkezelő, vízhálózat- és fűtés szerelő, vízügyi szakértő, szennyvíztelep kezelő,
villanyszerelő, lakatos. Szerződéses megbízással alkalmazunk halászati feladatokkal kapcsolatosan az
üzemeltetési feladatok szakirányítására külső halászati és környezetvédelmi szakembert, a tűz-,
munka- és balesetvédelmi feladatok irányítására külső munka-, tűz- és környezetvédelmi szakembert.

9. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

A közműves ivóvízellátás közüzemi szolgáltatás, melyet rendszeresen módosított törvények,
rendeletek szabályoznak. A működés engedélyhez kötött, a tevékenység végzése során számos
jogszabály előírásainak kell megfelelni. A vízi közmű, a szennyvíztisztító telep, a belvízöblözet
üzemeltetéséhez kapcsolódnak az alábbi legfontosabbak jogszabályok:

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény,

 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény

 a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

 a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló, többször módosított
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet,

 a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. Törvény és a végrehajtásáról szóló többször módosított
127/1991. (X.9.) Kormányrendelet,

 a vízi közművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.28.) KöViM rendelet.

 A felszíni vizek védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII.21.) Kormányrendelet

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) számú Kormányrendelet

 A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

 A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2005. (XII.6.) KvVM. rendelet

 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény

 A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet

 Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.)
Kormányrendelet

10. ÖSSZEFOGLALÁS

A Fegyverneki Vízmű a Fegyverneki és az Örményesi Önkormányzattal együttműködve sikeresen
megvalósította az üzemeltetés elmúlt időszakában a közösen meghatározott fejlesztési célokat,
teljesítette az előírásokat.
Az ellátandó feladataink elvégzésekor célkitűzésünk, hogy az ellátott településeken élők teljes
mértékben elégedettek legyenek az általunk nyújtott szolgáltatások minőségével.
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A 158/2004. (IX.31.) számú önkormányzati határozatban előírt feladatokat folyamatosan tudjuk
teljesíteni.

– A kintlévőségek csökkentése érdekében több esetben vízkorlátozást (szűkítő beépítést)
alkalmaztunk a nagyobb tartozást felhalmozó fogyasztóknál. Az Önkormányzat által kifizetett
lakásfenntartási támogatásból, segélyekből – a fogyasztó beleegyező nyilatkozata alapján –
egyre több esetben kerül levonásra a vízdíj hátralék, ennek ellenére a kintlévőség a téli
időszakban növekszik a lakossági jövedelmek csökkenése miatt.

– A közkifolyók számának csökkentése a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével
folyamatosan megvalósul. Leszerelésük műszaki problémák miatt lassú, a vízkivételt a rossz
műszaki állapotban lévő közkifolyók esetén a végleges megszüntetésig a nyomóka
kiszerelésével korlátozzuk

– A fejlesztési program végrehajtása akadályokba ütközik, mivel Testületi döntés alapján két
évben is felfüggesztésre került az elkülönített alap képzése. Ennek ellenére folyamatosan
tudunk kisebb műszaki fejlesztéseket végrehajtani, mellyel biztonságosabbá válik a települési
vízellátás. Csak hitel felvételével kerülhet sor jelentősebb fejlesztésre, melyek a települési
vízelosztó hálózat cseréje, rekonstrukciója, a jelenlegi klóros vízfertőtlenítési technológia
korszerűsítése klórdioxidos eljárásra.

– A szippantott szennyvíztisztító telepen pályázati források igénybevételével sikerült
jelentősebb fejlesztést megvalósítani. A megvalósult bővítés után a telep a vízjogi
üzemeltetési engedélyt 2010. december 31-ig megkapta.

– A dolgozók szakképzettsége az utolsó beszámoló óta eltelt időszakban javult.

Az előző beszámoló óta a Vízmű tevékenysége bővült, változatlan létszámmal a feladatokat
elfogadható színvonalon meg tudjuk oldani. Az ellátandó feladatok körébe bekerült halászati
tevékenység egyre eredményesebb.

Az intézmény további eredményes működése érdekében mindenképpen szükséges a vízmű tartalék és
a környezetvédelmi alapok képzése és az így keletkezett források Vízmű feladataival összefüggő
fejlesztésekre történő felhasználása.

A jelenlegi szervezeti forma megfelel a meghatározott feladatok ellátására.

F e g y v e r n e k , 2008. május 15.

Nagy Mihály
vízművezető
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Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassák meg és az alábbi határozati javaslatot
fogadják el:

……………/2008. (V.29.) határozati javaslat a Fegyverneki Vízmű tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Vízmű tevékenységéről készített
beszámolót elfogadja és egyúttal megköszöni a Vízmű dolgozóinak munkáját.

A további eredményes működés érdekében az alábbi feladatokat határozza meg:

– Törekedni kell a kintlévőségek csökkentésére, melynek érdekében továbbra is élni kell
a vízkorlátozás lehetőségével.

– A települési közkifolyók számát tovább kell csökkenteni.
– A rendelkezésre álló források igénybevételével biztosítani kell a szakfeladatoknál a

szolgáltatás biztonságát és minőségét javító kisebb fejlesztéseket.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Nagy Mihály, vízművezető
5.) Képviselőtestület tagjai

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek, 2008. május 15.
Készítette: Nagy Mihály,

Huber József,
Faragó Attila
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E l ő t e r j e s z t é s

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a szociális
ellátások szabályozásáról szóló rendelet alapján megállapításra kerülő támogatás
mértékéről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Szociális és Egészségügyi Bizottság kezdeményezése alapján a 2008. április 24-i ülésen
módosításra került a szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet. Az
előterjesztés alapján a R. 4. § (3) bekezdés b.) pontja módosításra került, mely szerint
lehetőség van arra, hogy a rendeletben rögzített élethelyzetekben a hátralékkal rendelkező
kérelmezők is részesülhessenek átmeneti segélyben. Az előterjesztés szerint a támogatás
forrása a költségvetési rendeletben előírásra kerülő negyedévenkénti 150.000.-Ft. Az
elfogadott rendelet módosítás alapján a támogatás a költségvetési rendeletben meghatározott
keretösszegig adható.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

____________/2008. /V.29./ sz. önkormányzati határozati javaslat:

A szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 4. § (3) b.) pontja
alapján nyújtható támogatás keretösszegének megállapítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2008. II.
negyedévétől negyedévenként 150.000.-Ft összeg erejéig – 2008. évben 450.000.-Ft - a
szociális ellátások szabályozásáról szóló 7/1996. (IV.5.) sz. rendelet 4. § (3) b.) pontja alapján
nyújtható támogatás keretösszegének biztosítására.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Csoportvezetők
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 8.

(:Huber Ferenc:)
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére
a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról,

valamint Fazekas András vállalkozóval és a Krupatechnika Kft.-vel
kötött bérleti szerződés módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Településünkön a keletkező szennyvizek kezelését a Fegyverneki Vízmű (közszolgáltató) által üzemeltetett
folyékony hulladékkezelő telep végzi, mely a telep maximális tisztító kapacitásának figyelembevételével
kiskörzeti jelleggel Örményes és Kuncsorba települések szippantott szennyvizét is fogadja.

A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló módosított 1/2003. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet
9.§. (3) bekezdése alapján a lakossági szennyvíz szállítására és összegyűjtésére a közszolgáltató vállalkozói
szerződést köthet. Ez esetben a szolgáltatási díj összege 486.- Ft/m3+ÁFA. Településünkön a lakosság
részére ezt a szolgáltatást a Fegyverneki Vízművel szerződésben álló 3 helyi vállalkozó végzi.

Fazekas András vállalkozó a helyi lakossági szippantást végző vállalkozók nevében a mellékelt
kérelemmel fordult Hivatalunkhoz, melyben kérte a lakossági szennyvízszippantás díjának felülvizsgálatát.
A kérelmének megfelelően 2008. április 23-án egyeztetést tartottunk a lakossági szennyvízszippantás
díjával kapcsolatosan. A megjelent szippantást végző vállalkozók nettó 100.- Ft/m3 összeggel kérik
megemelni a lakossági szennyvízszippantásért részükre fizetett eddigi nettó 486.- Ft/m3-enkénti összeget.
Indoklásként előadták, hogy jelentősebb szolgáltatási díj-emelés 2003. óta egy alkalommal történt, ez idő
alatt viszont folyamatosan emelkedtek az üzemanyag árak, a gépkocsik karbantartási és üzemeltetési
költségei, illetve nagymértékben megnövekedtek a közterhek is.
A közszolgáltató a lakossági eredetű szennyvíz gyűjtésére és elszállítására 2003-ban nettó 480.- Ft/m3

összeget fizetett, mely 2008-ban jelenleg 486.- Ft/m3. A szippantást végző vállalkozók részére kifizetett
szállítási szolgáltatás díja 5 év alatt 1,25 %-kal emelkedett, ezzel ellentétben a diesel üzemanyag ára
34 %-kal nőtt. (1 liter diesel üzemanyag 2003. áprilisában 231.- Ft/liter, 2008. áprilisában 310.-Ft/liter,
forrás: APEH üzemanyag árak)
Fenti időszakban a vállalkozókat terhelő költségek csökkentésére a Krupatechnika Kft. és Fazekas András
vállalkozó által az Önkormányzattól bérelt szippantó járművek bérleti szerződése is módosításra került a
208/2007. (IX.27.) sz. önkormányzati határozattal. A bérleti szerződésből törlésre került az üzemeltető
Casco biztosítás-kötési kötelezettsége, ezáltal a vállalkozók kiadása éves szinten 264 eFt-tal csökkent.

A vállalkozók által üzemeltetett szippantó gépjárművek üzemeltetési költségeinek jelentős részét az
üzemanyag felhasználás, karbantartás teszi ki, ezért a szolgáltatási díjak rendezésére 2008. április 1-től
visszamenőleg az alábbi javaslatot teszem:
 A lakossági szennyvíz begyűjtés és szállítás után fizetett jelenlegi nettó 486.- Ft/m3 összeg

megemelése 20.-Ft/m3+ÁFA összeggel.
 A Krupatechnika Kft. és Fazekas András által az Önkormányzattól bérelt szippantó járművek havi

nettó 109.375.- Ft bérleti díjának csökkentése nettó 25 eFt-tal.
 A folyékony hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet eddigi módosításai

alkalmával nem került bele a rendeletbe a szippantást végző vállalkozók részére fizetett
adminisztrációs díj, mely jelenleg az Önkormányzattól bérelt szennyvíz szippantó járművek
üzemeltetői részére 30.- Ft/m3+ÁFA, a saját szippantó járművel rendelkező vállalkozók részére
100.- Ft/tétel+ÁFA. Javaslom az adminisztrációs munkáért (lakossági megrendelések felvétele,
nyugta kiállítás, közszolgáltatási díj beszedése, elszámolás készítés) fizetendő díjat minden
helyi lakossági szippantást végző vállalkozó részére egységesen 30.- Ft/m3+ÁFA összegre
módosítani és a rendelet vonatkozó pontjában szerepeltetni.
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Fenti módosítások elfogadása esetén 2008. április 1 – december 31-ig tartó időszakra az alábbi többlet
kiadások várhatóak. A kb. 20.000 m3 lakossági eredetű szennyvíz beszállítása a + 20 Ft-tal megemelt
szállítási szolgáltatási díj miatt éves szinten nettó 400 eFt-tal növelné a szennyvíztisztító telep kiadását.

Az egységesen 30.- Ft/m3+ÁFA összegben megállapított adminisztrációs díj a saját gépjárművel
rendelkező vállalkozó által beszállított 4.675 m3 (935 tétel) esetében nettó 47 eFt többlet kiadást jelent.
Így a Vízmű várható összes többlet kiadása nettó 447 eFt.

Az Önkormányzat által bérbe adott szennyvízszippantó járművek havi bérleti díjának csökkentése 9 hónap
alatt a két autóra összesen nettó 450 eFt bevétel kiesést jelent. (25 eFt x 9 hónap x 2 autó)

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi rendelet
tervezetet és határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2008. május 21.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette:
Nagy Mihály
Huber József
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……/ 2008. (…..) rendelet tervezete

a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 1/2003. (II.6.) sz. rendelet
módosításáról

1.§. A rendelet 9.§. (3) bekezdésében a szolgáltatási díj összege „486.- Ft/m3+ ÁFA”-ról
„506.- Ft/m3+ÁFA”-ra módosul:

2.§. A rendelet 9.§. az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokra a lakossági
szennyvízszippantást- és szállítást végző vállalkozók részére a Fegyvernek
közigazgatási területéről beszállított szennyvíz után 30.- Ft/m3+ÁFA díjat fizet a
közszolgáltató.”

3.§. E rendelet 2008. június 1-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. április 1-től kell
alkalmazni.

Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester körj.feladatokat ellátó jegyző

………………../ 2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozat javaslat

Fazekas András vállalkozóval és a Krupatechnika Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról.

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete és Fazekas András vállalkozó,
valamint a Krupatechnika Kft. között 2004. február 24-én létrejött Bérleti szerződés
13.b.ii.) pontjában szereplő „109.375.- Ft + ÁFA” összeg „84.375.- Ft + ÁFA” összegre
módosul 2008. április 1-i hatállyal.

2. A módosítást a szerződéseken át kell vezetni.

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc, polgármester
2.) Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
4.) Fazekas András egyéni vállalkozó
5.) Krupatechnika Kft.
6.) Matuz Imre vállalkozó
7.) Képviselőtestület tagjai

Huber Ferenc
Polgármester
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ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Tiszapüspöki
Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont működtetéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tiszapüspöki önkormányzata 1992. óta működtette az Ördögszekér Természetvédelmi
Oktatóközpontot. Ennek keretén belül minden évben tavasztól-őszig fogadta a gyerekeket az ország
bármely iskolájából. A tábor teljes ellátást (szállás, étkezés) biztosított és megismertette a gyerekeket a
település és a Tisza folyó természeti értékeivel, a tájjal, az itt honos és jellemző állat és
növényvilággal. Ezen kívül természetvédelmi versenyeknek is helyet adott.
Településünkről 2007-ben 22 fő iskolás vett részt a táborban.

Mivel Tiszapüspöki önkormányzata pénzügyi gondok miatt nem tudja vállalni a tábor fenntartását,
ezért felajánlotta, hogy az oktatási központot díjmentesen átadja üzemeltetésre a Kistérségi
Társulásnak.
A Társulási Tanács április 28-i ülésén jóváhagyta az előterjesztést és a bérleti szerződést, mely szerint
2008. május 1. napjától határozatlan időre átveszi az Oktatóközpont üzemeltetését. Szándékunk szerint
a tábor fejlesztési, működési költség kiegészítésének forrása a kistérségi tagdíj lesz.
A szerződés érvényességéhez szükséges a társulásban résztvevő önkormányzatok jóváhagyása is.
Ezért javaslom a képviselőtestületnek a mellékelt „Bérleti szerződés-tervezet” elfogadását.

……………../2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Tiszapüspöki Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont Bérleti Szerződés-tervezet
jóváhagyásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a határozat melléklete
szerinti Tiszapüspöki Ördögszekér Természetvédelmi Oktatóközpont
működtetésére szóló Bérleti Szerződés-tervezettel.

Erről értesül:

1.) Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 13.

Huber Ferenc
polgármester
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Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2008. május 29-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
Okiratának módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (továbbiakban: szaktörvény) alapján a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999.
(IV. 28.) Korm. rendelet leírja, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékét a szakminisztérium Könyvtári Intézete
vezeti.
A nyilvános könyvtárak között osztják szét az előző évi dokumentumbeszerzés összege alapján a könyvtári
érdekeltségnövelő támogatást. Fegyvernek évente 100-170 e Ft közötti összeget kap

A Művelődési Ház és Könyvtár nevét is azért változtattuk meg, hogy a jegyzéken maradhasson, bár az
elvárásának nincs jogszabályi alapja.

2007. őszén egy szakdolgozatot író olvasó hívta fel a figyelmünket, hogy a nyilvántartásban a házszámot
számcsavarral tüntették fel. Kértük a javítást, ennek következménye, hogy az Alapító Okiratot átvizsgálták.
Megállapították, hogy nem hivatkozunk a szaktörvényre. Bár ennek semmilyen jogalapja nincs,
a Könyvtári Intézet dönti el, hogy a nyilvános könyvtárak jegyzékén szerepel-e a fegyverneki könyvtár.

A módosítás sem az intézménynek, sem a településnek hátránnyal nem jár. Ha a nyilvános könyvtárak
jegyzékéről törölnek, akkor a könyvtári érdekeltségnövelő támogatást elveszítjük, esetleg hosszú eljárásban
nyerhetjük vissza.

A fentiek miatt kérem az Alapító Okirat mellékelt módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna

……/2008.(V.29.)sz. önkormányzati határozat

Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának jóváhagyásáról szóló határozat módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított
35/1994(IV.28.).sz.önk. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 3 pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 3. pont lép:
„3./ A költségvetési szerv tevékenysége

Közművelődési és könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. tv. alapján”

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ MÁK Szolnok
5./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTER
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

a közoktatási intézmények taneszköz ellátottságának javítására
kiírt pályázatához a bírálati díj és a saját erő biztosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma ismét meghirdette
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8.sz
melléklete 2. pontja, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a közoktatási közalapítványok
korábbi pályázati kiírásához adott ajánlása és a Jász-Nagykun-Szolnok Megye közoktatási-
feladat- ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján az intézményi-
szervezeti pályázatot a fent említett témakörben. A megelőző években több alkalommal
pályáztunk, és eddig minden esetben megkaptuk a kért támogatás jelentős részét.
A körjegyzőség területén működő intézménytársulás intézményei a berendezés és taneszköz
ellátottságuk javítására az alábbi igényt nyújtották be:

 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola: 675.300 Ft
 Móra Ferenc Általános Iskola: 484.300 Ft
 Szalai Sándor Általános Iskola: 144.000 Ft
 Kuncsorbai Általános Iskola: 22.000 Ft
 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde: 672 050 Ft

A fejlesztésre kért összeg összesen: 1 997.650 Ft

Az igényelt összeg a tanulást segítő eszközökre, illetve a termek berendezésre lesz fordítva.
A közalapítvány támogatására 50.000 Ft-ra vállaltunk kötelezettséget, hogy a támogatás
elnyerésnél ezzel az esélyeinket növeljük.

A pályázathoz vállalni kell a bírálati díj megfizetését, mely a közalapítványtól igényelt
támogatás 3 %-a.
Vállalni kell továbbá önrészt a megvalósításhoz, melyet a teljes költség 20 %-ában javaslom
megállapítani.
A pályázat költsége: 1.997.650 Ft
Saját erő: 399.530 Ft
Igényelt támogatás: 1.598.120 Ft
Bírálati díj: 48.000 Ft



A fent leírtak ismeretében kérem az alábbi határozati javaslat megfontolását és elfogadását.

………../2008. (V.29.) sz. határozati javaslat:

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
a közoktatási intézmények taneszköz ellátottságának javítására
kiírt pályázatához a bírálati díj és a saját erő biztosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt- a közoktatási intézmények
taneszköz-ellátottságának javításáról szóló- pályázaton részt vegyen.

A pályázat keretében megvalósuló 1.997.650 Ft értékű eszközbeszerzés realizálásához az
önkormányzat a közalapítványtól 1.598.120 Ft támogatást igényel. A teljes beszerzési költség
20 %-át, 399.530 Ft-ot saját erőként biztosítja.

A 2008. évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal a 399.530 Ft saját erő és a 48.000 Ft
bírálati díj megfizetésére.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma
Szolnok, Kossuth L. u. 2.

2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

Fegyvernek, 2008. május 29.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária
műv. felügy.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a női kézilabda
szakosztály kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Korábbi testületi ülésen már tájékoztatást adtam a felnőtt női kézilabda szakosztály megalakulásáról.
Kindert Károlyné szakosztályvezető bemutatta a szakosztály 2008. évi költségvetését, melyet az
előterjesztéshez csatolunk és egyidejűleg k érte a képviselőtestület erkölcsi és anyagi támogatását.
1.300 eFt bevételt terveztek, ebből: reklám és pályázati pénz 300 eFt, 1.000 eFt-ot pedig az
önkormányzattól kérnek.

A szakosztály megalakulása igen pozitív folyamat a településünkön. Ezért indokolt a szakosztály
támogatása. A mellékelt költségvetés szerint az önkormányzattól igényelt támogatás 1.000 eFt, amit
100 %-ban nem tudunk biztosítani.
Javaslom, hogy az alábbi alternatívák közül hozzon döntést a képviselőtestület.

………………../2008.(V.29.) határozati javaslat

Fegyverneki SE Női Kézilabda Szakosztály támogatásáról.

„A” változat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére
1.000.000.- Ft támogatásban részesíti a Sport Egyesület Női Kézilabda
Szakosztályát.

„B változat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére
500.000.- Ft támogatásban részesíti a Sport Egyesület Női Kézilabda
Szakosztályát.

Erről értesül:

1.) Kézilabda Szakosztály vezetője
2.) Sport Egyesület elnöke
3.) Huber Ferenc polgármester
4.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
5.) Polgármesteri Hivatal
6.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 22.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Polgárőrség
kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint arról már tájékoztattam a képviselőket, a Polgárőrség kisebb működési zavarokkal küzdött, de a
közelmúltban sikerült az egyesületet megerősíteniük, az egyesület szervezeti rendjét, működési
szabályait felülvizsgálták és ennek megfelelően az alapszabályt átdolgozták A vezetésben személyi
változás történt, Bencze Sándor elnök lemondott, új elnöknek ifj.Csőke Bélát választotta tag az
egyesület tagsága. Jelenleg 17 taggal működnek, de folyamatosan számítanak új belépőkre.

Az egyesület elnöke kéréssel fordult a képviselőtestülethez, miszerint formaruha vásárlására, az iroda
közüzemi számláinak kiegyenlítésére és egyéb működési költségekre 200 eFt támogatást kérnek.
Becsatolták az I. negyedéves szolgálatról készített kimutatást.

A polgárőrök jelenlétét naponta tapasztaljuk a reggeli órákban az iskolák környékén, nagy segítséget
jelentenek a reggeli csúcsforgalomban a gyerekek biztonságos közlekedéséhez. Ezen kívül a helyi
rendezvényeken – pl. Falunap, Majális, Gulyásfesztivál – is aktívan segítik a szervezők munkáját.

Javaslom a képviselőtestületnek, hogy az egyesület által kért célokra a 200 eFt támogatással értsen
egyet.

……………./2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Polgárőrség támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgárőrség
részére a 2008. évi költségvetés terhére 200 eFt támogatást biztosít formaruha
beszerzésére, az egyesületi irodahelyiség közüzemi számláinak
kiegyenlítésére és egyéb működési költségekre.

Erről értesül:

1.) Polgárőr Egyesület Elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 16.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Református Egyház
kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Halassy Ferenc János református lelkipásztor kérelmet adott be az önkormányzathoz, melyben a
Képviselőtestület anyagi támogatását kéria templom felújítási munkáihoz.
A templom fennállásának 80 éves évfordulóját ünneplik az idén, és ebből az alkalomból a főbejárattal
szemben lévő homlokzati részt szeretnénk rendbe hozni. A munkálatok költsége 1 millió Ft, 150 e Ft-
ot a gyülekezet tud biztosítani, 500 eFt pályázat útján nyertek és a hiányzó 350 eFt-ot az
önkormányzat segítségével szeretnék biztosítani.

Javaslom, hogy az egyház kérését támogassuk és a képviselőtestület a 2008. évi költségvetés terhére
350 eFt-tal járuljon hozzá a templom felújításához.

……………./2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

A Református Egyház támogatásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a
2008. évi költségvetés terhére, a református egyház részére 350 eFt
támogatást biztosít a templom felújítási munkáira.

Erről értesül:

1.) Halassy Ferenc János ref.lelkipásztor
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Pénzügyi Csoport

Fegyvernek, 2008. május 16.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére a Fegyvernek, Szivárvány út
kialakításához szükséges területek megosztásáról, illetve megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Szivárvány út kialakításához a képviselőtestület már több esetben vásárolt a Felszabadulás úti ingatlanokból
területeket. Az utca kialakításához szükséges a Felszabadulás és Bocskai úti 4 db telek (1985, 1986, 1987, 1988
hrsz.) megosztása és a már megosztásra került 1989/3 hrsz-ú telek megvásárlása. Az önkormányzat vállalja a
telkek megosztásának költségét, abban az esetben, ha a tulajdonos a Szivárvány út részét képező területet
ingyenesen átadja. Az érintett tulajdonosok hozzájárulnak a telkek megosztásához, kivételt képez az 1992/2 hrsz-
ú ingatlan, melynek tulajdonosa Fábián Gábor, akivel többszöri egyeztetés után sem sikerült egyezségre jutni a
megosztással kapcsolatban. A megosztás költsége 56.000.- + Áfa, azaz 67.200.- Ft telkenként, összesen
268.800.- Ft. Az összevonás költsége pedig 76.000.- Ft + Áfa, azaz 91.200.- Ft.

Az 1989 hrsz-ú telek megosztása során kialakuló 1989/3 hrsz-ú 147 m2 nagyságú terület Győri István és társaitól
(Fegyvernek, Bocskai u. 13.) adásvételi szerződéssel kerülne önkormányzati tulajdonba, melynek vételárát
67.200.- Ft-ban javaslom meghatározni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.

…………………………./2008. (V. 29.) sz. határozati javaslat
A Fegyvernek, Szivárvány út kialakításához szükséges területek megosztásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére
360.000.- Ft összegben kötelezettséget vállal a Szivárvány út kialakításához
szükséges 1985, 1986, 1987, és 1988 hrsz-ú területek megosztására.

…………………………./2008. (V. 29.) sz. határozati javaslat
A Fegyvernek, Szivárvány út kialakításához szükséges terület megvásárlásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés terhére,
a Szivárvány út kialakításához megvásárolja az 1989/3 hrsz-ú, 147 m2
nagyságú ingatlant Győri István és társaitól (Fegyvernek, Bocskai u. 13.)
67.200.- Ft-ért.

Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül: 1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2008. május 20.

(:Huber Ferenc:)
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.Tel/fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Fegyvernek, Táncsics út
183 sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kuntzer Márton Fegyvernek Béke út 2/d sz. alatti lakos eladási szándékot jelentett be a saját
tulajdonát képező Fegyvernek, Táncsics út. 183. sz. (381 hrsz.) alatti ingatlanra. Az ingatlan teljes
területe 2237 m2, melyből a lakóház alapterülete 78 m2 nagyságú – 2 szoba, 1 konyha, kamra,
fürdőszoba, pince található a főépületben. A melléképület 60 m2 nagyságú. A lakás jó állapotú, a
fűtés központi rendszerről történik, mely vegyes tüzelésű és gázkazánról is működik.
Az eladó a vételárat 3.000.000.- Ft-ban jelölte meg, fizetés módját készpénzben, adásvételi szerződés
aláírását követő 8 napon belül.

A fenti ingatlanra Somogyi Jánosné Damjanich út 155 sz. alatti lakos jelentett be vételi
szándékot. Somogyi Jánosnénak lakás tulajdona nincs, 2004. május 15. óta az önkormányzati,
Damjanich u. 155. sz. bérlakásban lakik két kiskorú gyermekével. A bruttó 14.600.- Ft lakbért
rendszeresen és időben fizeti.
A család jövedelme: az anya közcélú foglalkoztatásból származó havi bruttó 73 000.- Ft, gyermekek
után 12 000.- Ft gyermektartási díj és 40.700.- Ft kiemelt családi pótlék, összesen: 122.700.- Ft
Lakás gondját egyedül nem tudja megoldani, ezért fordult segítségért a képviselőtestülethez.
A vételárat 15 év alatt, havonta egyenlő részletekben vállalja megfizetni. Ez azt jelentené, hogy a most
fizetett lakbér mértékéhez képest 2000.-Ft plusz kiadást jelentene havonta a családnak a megvásárolt
lakás törlesztő részletének fizetése.

A lakások bérletére és elidegenítésére szóló 30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 13. §. (3) bek.
szerint a vételár 20 %-át a szerződéskötéskor egy összegben, a fennmaradó részt pedig 15 év alatt kell
a vevőnek megfizetni.

A vételárat a lakásalapon jelenleg rendelkezésre álló 976 eFt-ból és a 2008. évi költségvetés
(folyószámla hitel) terhére tudjuk biztosítani.
Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy az ingatlan 3.000.000.- Ft összegben történő vásárlásával, és
egyidejűleg ugyanilyen áron Somogyi Jánosné részére történő értékesítéssel értsen egyet olyan
formában, hogy a vevővel az adásvételi szerződést 2008. december 31-ig kell megkötni.

…………/2008. (V. 29.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Táncsics Mihály út 183. sz. alatti ingatlan megvételéről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Kuntzer Márton Fegyvernek, Béke u. 2/d.
sz. alatti lakos tulajdonát képező, Fegyvernek, Táncsics M. u. 183. sz. alatti ingatlant
önkormányzati lakás céljára megvásárolja, a 2008. évi költségvetés terhére.

Az ingatlan vételárát 3.000.000.- Ft-ban határozza meg.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.

Erről értesül:
1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Pénzügyi csoport, Vagyongazdálkodási csoport



2

…………………../2008. (V.29.) sz. határozati javaslat:
Fegyvernek, Táncsics Mihály út 183.sz. alatti ingatlan eladásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások bérletére és elidegenítésére szóló
30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet 13. §. (3) bek. foglalt szabályok szerint –
figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 3/2006.(II.1.) önkormányzati
rendelet 1. §. (2) bekezdésére - a Fegyvernek Táncsics Mihály út 183. sz. alatti ingatlant
Somogyi Jánosné Fegyvernek Damjanich út 155. sz. alatti lakos részére 3.000.000.- Ft-os
áron értékesíti.

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés 2008. december 31-
ig történő megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Pénzügyi Csoport, Vagyongazdálkodási csoport

Fegyvernek, 2008. május 20.

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Készítette: Stefán A.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére a Településközpont rehabilitációjával

kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 51/2008. (IV.03.) sz. önkormányzati határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tisztelt képviselőtestület 2008. április 3-i ülésén döntött településközpont rehabilitációjáról és kapcsolódó pá-

lyázat benyújtásáról. A pályázatot 2008. május 6-án – határidőre - benyújtottuk.

A pályázati dokumentáció összeállítása és a költségek, feladatok pontosítása miatt a beruházás bruttó összköltsége

53.600.546 Ft lett, mely az elfogadott 53.484.000 Ft- nál 116.546 Ft -tal magasabb. A szükséges saját erő növeke-

dés 11.055 Ft.

Fentiekkel, valamint a költségvetés aktuális felülvizsgálatával összhangban, szükséges a fejlesztés költségeinek és

forrásainak megfelelő ütemezése, az alábbiak szerint:

2008 év 2009 év Összesen

Saját erő 160 524 5 199 531 5 360 055

Támogatás (90%) 1 444 712 46 795 779 48 240 491

Összesen 1 605 236 51 995 310 53 600 546

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslat elfogadását.

.................../2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Településközpont rehabilitációjával kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 51/2008. (IV.03.) sz. önkor-

mányzati határozat módosításáról.

A 51/2008. (IV.03.) sz. határozat 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

A beruházás bruttó értéke 53.600.546 Ft mely tartalmazza a 2.) pontban feltűntetett költségeket, melyhez

5.360.055 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

2008 év 2009 év Összesen

Saját erő 160 524 5 199 531 5 360 055

Támogatás (90%) 1 444 712 46 795 779 48 240 491

Összesen 1 605 236 51 995 310 53 600 546

Erről értesül:

1. Képviselőtestület tagjai

2. Huber Ferenc, polgármester

3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. május 20. /:Huber Ferenc:/

Készítette: Nardai D. polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére a Települési szennyvíztisztító telep

bővítése és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0. pályázat benyújtásáról szóló 55/2008. (IV.24.) sz. önkor-

mányzati határozat módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tisztelt képviselőtestület 2008. április 28-i ülésén döntött szennyvíztisztító telep bővítéséről és szennyvízelve-

zetéséről, KEOP – 1.2.0. felhívás első körös pályázatának benyújtásáról.

A pályázatot határidőre, nettó 105.597.913 Ft összköltséggel benyújtottuk.

A költségvetés aktuális felülvizsgálatával összhangban, szükséges a fejlesztés költségeinek és forrásainak megfele-

lő évenkénti ütemezése, az alábbiak szerint:

2008 év 2009 év 2010 év Összesen

Nettó 2 149 652 97 098 611 6 349 650 105 597 913

ÁFA 266 667 18 766 667 1 106 666 20 140 000

Bruttó 2 416 319 115 865 278 7 456 316 125 737 913

Tám 1 827 204 82 533 819 5 397 203 89 758 226

Se 322 448 14 564 792 952 448 15 839 687

ÁFA 266 667 18 766 667 1 106 666 20 140 000

Összesen 2 416 319 115 865 278 7 456 316 125 737 913

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslat elfogadását.

.................../2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízelvezetése című KEOP – 1.2.0. pályázat benyújtásáról

szóló 55/2008. (IV.24.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

A 55/2008. (IV.24.) sz. határozat 2. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

A projekt nettó költsége 105.598 eFt, visszaigényelhető ÁFA 20.140, bruttó költsége 125.738 eFt, melyhez 15.840

eFt saját erőt vállal az alábbiak szerint

2008 év 2009 év 2010 év Összesen

Nettó 2 149 652 97 098 611 6 349 650 105 597 913

ÁFA 266 667 18 766 667 1 106 666 20 140 000

Bruttó 2 416 319 115 865 278 7 456 316 125 737 913

Tám 1 827 204 82 533 819 5 397 203 89 758 226

Se 322 448 14 564 792 952 448 15 839 687

ÁFA 266 667 18 766 667 1 106 666 20 140 000

Összesen 2 416 319 115 865 278 7 456 316 125 737 913

Erről értesül:

1. Képviselőtestület tagjai

2. Huber Ferenc, polgármester

3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. május 20. /:Huber Ferenc:/

Készítette: Nardai D. polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére a HÖF_TEKI pályázatok benyújtásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A decentralizált helyi önkormányzatok fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint vis maior tartalék felhaszná-
lásának részletes szabályairól szóló 47/2008. Korm. Rendelet alapján az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács meghir-
dette a Helyi Önkormányzatok fejlesztési feladatinak támogatására vonatkozó HÖF_TEKI pályázatot, melynek beadási határ-
ideje 2008. május 15. A pályázaton elnyerhető támogatás 70 % -os intenzitás mellett maximum 20 millió Ft lehet.
A rövid beadási határidő és pályázati célok szűk köre miatt, Önkormányzatunk, a törzsvagyonba tartozó külterületi utak fel-
újítása jogcímen a Csobánkai út (Csillag út külterületi szakasza) felújítására, a tájékoztatást elősegítő információs rend-
szerek fejlesztése jogcímen a település információs táblarendszerének kiépítésére tudott pályázatot benyújtani.

A Csobánkai út felújítására vonatkozó tervek 2002 évben elkészültek.
A benyújtott pályázat az Önkormányzat törzsvagyonát képező külterületi szilárd burkolatú Csobánkai út (hrsz: 05/2 és 020)
1+200 és 2+665 km., szelvény közötti, 1.465 m szakaszának - kapacitást nem növelő – felújítását tartalmazza. Az érintett
útszelvény megsüllyedt, a kopóréteg hiányos. Közlekedést veszélyeztető hibák vannak az útszelvényben, melyek nem csak a
hivatásforgalmi közlekedést, de a magáncélú igénybevételt is veszélyeztetik. Az út felújításával megszűntethetők a rendkívül
súlyos hibák, az aszfalt állapota az eredeti állapotnak megfelelően helyreáll, a szennyvízszállítás biztonságossá válik.
A beruházás nettó bekerülési költsége: 23.554.180 Ft (építés: 23.154.180 Ft; Műszaki ellenőri díj: 400.000 Ft), a vissza nem
igényelhető ÁFA: 4.630.836. A beruházás – támogatás alapját képező - bruttó bekerülési költsége 28.185.016 Ft. Így a beru-
házás forrásösszetétele:

2008 év

Nettó 23 554 180

ÁFA 4 630 836

Bruttó 28 185 016

Saját erő 8 455 505

Támogatás (70 %) 19 729 511

Összesen 28 185 016

Települési információs táblarendszer kiépítésével kapcsolatos terveket az Önkormányzat 2001 évben elkészítette. A komp-
lett információs táblarendszer az alábbi részekből áll:
- 6 db települési üdvözlő tábla.
- 3 db térképpel ellátott, átfogó információkat nyújtó, piktogramokkal és utcanevekkel ellátott információs térkép tábla, mely
tartalmazza a település rövid történetét, a Tisza-Tavi régió leírását és a környék jelentősebb látnivalóit is.
- 1 db szélrózsa tábla
- 31 db gyalogos információ valamint kiemelt objektumokat jelző tábla, melyek tartalmazzák az utcaneveket, fontosabb köz-
intézmények és vállalkozások neveit, piktogramjait.
A táblák szendvics szerkezetűek, anyaguk alumínium profilcső, a feliratozás kékre színterezett alumínium, sárga fóliadekorá-
cióval, kétoldali kivitelben.
A beruházás nettó bekerülési költsége: 4.117.805, a vissza nem igényelhető ÁFA: 823.561. A beruházás – támogatás alapját
képező - bruttó bekerülési költsége 4.941.366 Ft. Így a beruházás forrásösszetétele:

2008 év

Nettó 4.117.805

ÁFA 823.561

Bruttó 4.941.366

Saját erő 1.482.410

Támogatás (70 %) 3.458.956

Összesen 4.941.366

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslatok elfogadását.



………………./2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A Csobánkai út (hrsz: 05/2; 020) felújításával kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetésének terhére a
2. pont szerinti összeggel a Csobánkai út 1+200 és 2+665 km., szelvény közötti szakaszának felújítására és pályázatot
nyújt be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: HÖF_TEKI 2008 évi pályázati felhívására.

2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 28.185.016 Ft, melyhez 8.455.505 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

2008 év

Nettó 23 554 180

ÁFA 4 630 836

Bruttó 28 185 016

Saját erő 8 455 505

Támogatás (70 %) 19 729 511

Összesen 28 185 016

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. május 20. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester

………………./2008. (V.29.) sz. önkormányzati határozati javaslat
A települési információs táblarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetésének terhé-
re a 2. pont szerinti összeggel Települési információs táblarendszer kiépítésére és pályázatot nyújt be az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Tanács: HÖF_TEKI 2008 évi pályázati felhívására.

2. A beruházás ÁFA-val növelt értéke 4.641.366 Ft, melyhez 1.482.410 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

2008 év

Nettó 4.117.805

ÁFA 823.561

Bruttó 4.941.366

Saját erő 1.482.410

Támogatás (70 %) 3.458.956

Összesen

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. május 20. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. május 29-i ülésére a Polgármesteri Hivatal épületének
vizesblokk átépítéséről

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 18/2008 (III.28.) számú határozatával pályázatot hirdetett
kistelepülési iskolák és körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok beszerzésével
kapcsolatosan.

A Hivatal vizes blokkjának és teakonyhájának átalakítására vonatkozó kiviteli terveket az önkormányzat 2008.
márciusában elkészítette, a tervezés költsége 210.000 Ft (alanyi adómentes) . A helyiség 19,73m2 összterülete az
átalakítás után 23,51m2 lesz, 1-1 női- férfi mosdó helyiséggel valamint mozgáskorlátozottak részére kialakított
WC helyiséggel. A fűtési rendszer az elektromos vezetékekkel, víz- és csatorna elemekkel együtt a meglévő
elemekhez kapcsolódva kerül felújításra.

A beruházás nettó költsége: 6.467.721 Ft, ÁFA tartalma 1.293.544 Ft, a támogatás alapját képező bruttó
összköltsége: 7.761.265 Ft, melyből, építőmesteri munkák: 4.589.790 Ft, gépészet: 2.569.409 Ft, elektromos
munkák: 602.066 Ft. Fentiek értelmében a fejlesztés forrásösszetétele: 6.209.012 Ft 80% támogatás és 1.552.253
Ft saját erő. A 210.000 Ft tervezési díj - polgármesteri keret terhére kifizetésre került – nem elszámolható költ-
ség.

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

……………………… / 2008 (V.29.) sz. határozati javaslat
Polgármesteri Hivatal épületének vizesblokk átépítéséről

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a 2008. évi költségvetés-
ének terhére a 3. pont szerinti összeggel a Polgármesteri Hivatal vizesblokk átalakítására és pályázatot nyújt
be a 18/2008 (III.28.) sz. ÖTM. Rendelet alapján.

2. A beruházás ÁFA -val növelt értéke - mely nem tartalmazza a tervezés költségeit – 7.761.265 Ft, melyhez
1.552.253 Ft saját erőt vállal az alábbiak szerint:

2008 év

Nettó 6.467.721

ÁFA 1.293.544

Bruttó 7.761.265

Saját erő 1.552.253

Támogatás (70 %) 6.209.012

Összesen 7.761.256

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2008. május 20. /:Huber Ferenc:/
Készítette: Nardai D. polgármester



…………………/2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek I. sz. körzet háziorvosának alkalmazásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az Országos
Alapellátási Intézettel (1135 Budapest Szabolcs utca 33-35) kötött
szerződés alapján, hogy a fegyverneki I. sz. háziorvosi körzet
helyettesítésére az Intézet dr. Sáfár Csilla (Pecsétszáma: 64795) Túrkeve
Bethlen G. u. 4. sz. lakost alkalmazza.

Erről értesül:

1.) Országos Alapellátási Intézet (1135 Budapest Szabolcs utca 33-35)
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 8.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. május 29-i ülésére a Rendezési Terv
módosításának kezdeményezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet kezdeményezte a községi Rendezési Terv
módosítását, mivel a Felszabadulás u. 31/a. sz. alatti ÁBC üzlet bővítését szeretnék megvalósítani. Ehhez
azonban a jelenlegi övezeti besorolás szerint, a túlépítettség miatt nem elegendő a terület. Amennyiben a
képviselőtestület az övezeti besorolást módosítja és kereskedelmi övezetté minősíti(60 % beépítettségre),
úgy nincs akadálya az üzlet bővítésének.

A Rendezési Terv módosításával kapcsolatosan elvégzendő feladatok:

1. Testületi döntés a település fejlesztéséről határozattal
2. Településfejlesztési koncepció módosítása határozattal
3. Településszerkezeti terv módosítása, mely a ÁFÉSZ tulajdonában lévő telket magába foglaló

tömbre és környezetére terjed ki.
4. Helyi Építési Szabályzat módosítása
5. Alátámasztó munkarészek :

a. vizvezeték hálózat, gázvezeték, közlekedés, távközlés, tájvédelmi, környezetvédelmi
tervek felülvizsgálata, módosítása

b. környezetalakítási javaslat készítése
c. út csomóponti és parkoló terv készítése
d. biológiai aktivitás számítása
e. helyi értékvédelem és örökségvédelmi hatástanulmány vizsgálata
f. társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat készítése
g. környezeti értékelés

6. A rendezési tervmódosítás előzetes meghirdetése
7. A módosított terv bemutatása tervtanács nélkül az állami főépítésznek
8. Egyeztetés minden hatósággal, környező települések önkormányzataival

A fenti munka várható elkészítési ideje 8-10 hónap

A rendezési terv módosításának nincs akadálya, egyedüli probléma, hogy a költségeket ki finanszírozza:
az önkormányzat, az ÁFÉSZ vagy közösen 50-50 %-ban.

A rendezési terv módosítására "Településrendezési szerződés"-t lehet kötni, mely egy 3 oldalú
megállapodás a tervező-önkormányzat-beruházó között, melyben a beruházó vállalja a településrendezési
terv módosításának finanszírozását, és megállapodás születik arra vonatkozóan, hogy a településrendezési
terv milyen módosítást tartalmazzon.

Az üzlet bővítése miatt szükségessé váló rendezési terv módosítását a tervező 750.000,-Ft + ÁFA
összegért vállalja.
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Az ÁFÉSZ a terv módosításával járó költség megfizetéséről még nem döntött, ettől függ, hogy a
képviselőtestület milyen határozatot hoz az alternatív javaslatok közül.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

……………./2008.(V.29.) sz. határozati javaslat

Helyi Építési Szabályzat módosításáról

„A” VÁLTOZAT:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzat (Rendezési Terv) módosítását.

A módosítás által érintett terület: Fegyvernek, Felszabadulás u. 31/a. (1342 hrsz.)
terület „kereskedelmi övezet”-té minősítése.

Az eljárás kezdeményezésének időpontja: 2008. június 1.

A tervmódosítás költségét a Fegyverneki Általános Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezet vállalja.

„B” VÁLTOZAT:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a Helyi
Építési Szabályzat (Rendezési Terv) módosítására a 2008. évi költségvetés
terhére.

A módosítás által érintett terület: Fegyvernek, Felszabadulás u. 31/a. (1342 hrsz.)
terület „kereskedelmi övezet”-té minősítése.

Az eljárás kezdeményezésének időpontja: 2008. június 1.

„C” VÁLTOZAT:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a Helyi Építési
Szabályzat (Rendezési Terv) módosítását.

A módosítás által érintett terület: Fegyvernek, Felszabadulás u. 31/a. (1342 hrsz.)
terület „kereskedelmi övezet”-té minősítése.

Az eljárás kezdeményezésének időpontja: 2008. június 1.

A tervmódosítás költségét a Fegyverneki Általános Fogyasztási és Értékesítő
Szövetkezet és Fegyvernek Önkormányzata 50-50 %-ban vállalja.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
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2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Tanácsné Soós Erzsébet főépítész
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2008. május 22.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tanácsné Soós Erzsébet



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2008. május 29-i ülésére Művelődési Ház és Könyvtár
Továbbképzési terv módosításának tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének módosított 1/2000(I.14.) sz. rendeletének 4.§(6) sze-
rint „A továbbképzési időszak hét évre szól… a kulturális intézmény fenntartója hagyja jóvá … A tervet szük-
ség szerint felül kell vizsgálni, és a módosításokat … a kulturális intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni..”

A hétéves tervet a képviselőtestület 2007. májusában hagyta jóvá. Az intézményvezető akkor is jelezte,
hogy többszöri módosításra szorul
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. november 22-én fogadta el a közművelődés minőségfej-
lesztési rendszerének bevezetését. Ezért az erre irányuló képzés nem szerepelt a továbbképzési tervben.
Ahhoz, hogy a képzésre kapott állami támogatást is fel lehessen használni a képzés finanszírozására,
annak szerepelnie kell a továbbképzési tervben

Kérem, hogy a fentiek ismeretében a továbbképzési terv módosítását jóváhagyni szíveskedjenek.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Tűhegyi Julianna

………………/2008. (V.29)sz. önk. határozati javaslat

Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Tervének jóváhagyásáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az 1/2000(I.14.). sz. NKÖM rendelet 4.§(6) alapján módosítja
a Művelődési Ház és Könyvtár Továbbképzési Tervet az alábbiak szerint.

1. A Továbbképzési Terv 9. pontjának a, bekezdése kiegészül az alábbi szöveggel:
” minőségfejlesztéssel kapcsolatos képzések”

2. E határozat kihirdetése napján lép hatályba.

Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
5./ Országos Széchenyi Könyvtár




