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F e g yv e r n e k V á r o s P o l g á r m e s t e r e
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésére a két ülés
között i eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Szeptember 30-án a Csorba Mikro-térségi Szociál is
Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésére került sor.

 Október 1-én a Nemzet i Földalap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kirendeltségén az önkormányzat i művelésbe bevonható állami
földterületekrő l egyeztetést tartottunk.

 Október 2-án szennyvíz-csatorna beruházás kooperációs tárgyalásán
vettem részt .

 Október 3-án LEADER ülését tartottuk Kuncsorbán.
 Október 4-én a Nemzet i Földalap önkormányzati művelésbe adott

ál lami földterületek szerződéskötésére került sor.
 Október 4-én Tiszapüspöki Községben tartott 2014. évi

közfoglalkoztatás tájékoztatóján vettem részt .
 Október 7-én hétfőn Kókai Gergellyel az Euro-Pol i-Dental Fogászat i

Kft . ügyvezető jével folytattam megbeszélést a fogászat i szakrendelés
változásairól .

 Október 9-én fogadónapot tartottam, valamint ugyanezen a napon az
Idősek Napjára került sor a Hunyadi út i étteremben a három Idősek
Klubja tagjainak részvételével .

 Október 10-én Multienergie képviselő ivel folytattam tárgyalást a
2014. évi vi l lamosenergia-beszerzéssel kapcsolatban.

 Október 10-én a Kisújszál lási Tűzoltó Köztestület ülésén vettem
részt .

 Október 12-én a Solymász-misén, i l letve Lelovits György halálának
20. éves évfordulójára rendezett megemlékezésen vettem részt . Ezen
a napon került sor a Szolnok Megyei Mozgáskorlátozottak újonnan
megalakult Fegyverneki Csoport jának találkozójára is.

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

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

- temetési segély 4
- köztemetés -
- átállási támogatás -

B.) Bizottság döntései:
Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2)
bek.biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás -
- átmeneti segély elut. 1
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- rendkívüli gyvt. Elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: 2013. évre tervezett 3.000.000,- Ft
Ebből 2013. szeptember 15-ig felhasználva: 5.433.745,- Ft
Ebből: Visszatérülő kölcsön 2.950.463,- Ft



(augusztus 31-ig ténylegesen visszatérült: 1.493.778,- Ft)
Felhasználható: 516.718,- Ft

III. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt és az feletti támogatások szeptember hónapban. (SZMSZ 23. §. (4)
bek. 1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: 2013. évre tervezett 3.500.000,- Ft

Ebből: 2013. szeptember 30-ig felhasználva: 2.650.000,- Ft
Felhasználható: 850.000,- Ft

 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 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

IV. Fontosabb jogszabályok : -

Fegyvernek, 2013. október 11.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Városi Önkormányzat Jegyzője
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésére a Fegyverneki
Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 81. § (3) bekezdése alapján a
jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal tevékenységéről. Ebben a formában ez az első
beszámoló, amit a képviselőtestület tárgyal, melyet az alábbi felépítésben terjesztünk a Tisztelt Képvise-
lőtestület elé:

1.) A hivatal felépítése, létszáma,
2.) A hivatal feladatai, a feladatokban történt változás, ezen belül:

a.) igazgatási tevékenység,
b.) pénzügyi gazdálkodás,
c.) vagyongazdálkodási tevékenység.

3.) Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról,
4.) Képviselőtestületi és bizottsági ülésekről,
5.) A problémák megoldására vonatkozó javaslat

A beszámoló során figyelemmel voltunk arra, hogy a különböző területekről a képviselőtestület folyama-
tosan kap részletes tájékoztatást, ismertetést, pl.: a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az
adózási tevékenységről, a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény beszámolójáról, belső
ellenőrzésről, stb., melyeket most nem ismételünk meg. Beszámolónk az ezeken túli tevékenységről ad
tájékoztatást.

1.) A hivatal felépítése, létszáma:

Megnevezés Engedélyezett lét-
szám
2013. évre (fő)

Betöltött létszám
2013. október 1-én (fő)

1.) polgármester 1 1
a.) alpolgármester: társadalmi megbízatású -

2.) Jegyző 1 1
3.) Aljegyző 1 -
4.) Igazgatási csoport 7,625 7,875
5.) Pénzügyi csoport 8 8
6.) Csoportba nem tartozó 1 1
Összesen: 19,625 18,875

Az aljegyző álláshely nincs betöltve, város révén 2014. január 1-től szükséges az állást betölteni.
Az igazgatási csoportban 1 fő igazgatási ügyintézői álláshely átmenetileg helyettesítéssel betöltött, (aki
munkaügyi feladatokat lát el) az építésügyi ügyintéző 0,25 fővel szerepel, mely álláshely nincs betöltve. E
szakértői tevékenységet megbízási szerződéssel látjuk el. Így a tényleges létszámban a 0,25 fő nem szere-
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pel. Az eredetileg 1 fő művelődési felügyelő álláshelyünk 0,5 főre csökkent a gazdasági ágazatba történő
ideiglenes átcsoportosítás miatt, ami jelenleg szintén nincs betöltve, a feladatot kapcsolt munkakörben
látjuk el. A betöltött létszámot a táblázatban 2013. október 1-ei időponttal mutatjuk be, ugyanez a létszám
szeptember 30-án 1 fővel kevesebb volt. Október 1-től 1 fővel növeltük az igazgatási csoport létszámát a
megnövekedett feladatokra való tekintettel. A pénzügyi csoport 8 fős létszáma teljes egészében betöltött.
A csoportrendszerbe nem tartozó településmenedzser álláshely is betöltött 1 fővel.

Összességében a 19,625 fő engedélyezett létszámból 18,875 fő van betöltve, melyből tehát betöltetlen az
aljegyzői állás és a félműszakos álláshely, valamint a 0,25 fő építésügyi ügyintézői munkakör, viszont
ezen üres álláshelyre 1 főt alkalmazunk az igazgatási csoportban október 1-től.

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal létszáma előző évben, 2012. évben 26,125 fő volt, melyből 6 fő
került átcsoportosításra a Járási Hivatalhoz, 0,5 fő művelődési felügyelői álláshely pedig ideiglenesen a
gazdasági ágazatba.

A 2013. évi költségvetési törvény Fegyvernek Nagyközség Önkormányzathoz 17,69 főt finanszíroz 2013-
ban. Amennyiben Fegyvernek már ekkor város lett volna, akkor 24,02 főt finanszírozott volna az állami
költségvetés. A jelenleg betöltött 18,875 fő kevés, melyet a későbbiekben bemutatott feladatokkal érzé-
keltetünk, annak ellenére, hogy az állam által finanszírozott létszámnál 1,185 fővel foglalkoztat többet az
önkormányzat.

2.) A hivatal feladatai, a feladatokban történt változás

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal, mint ismeretes 2012. március 31-ig Körjegyzőségben működött,
2013. április 1-től ismét önálló Polgármesteri Hivatalként tevékenykedik. 2013. január 1-től, mint már
említettük, 6 fő került a Járási Hivatalhoz és az igazgatási feladatok egy része átcsoportosításra került. Ez
alapvetően megváltoztatta a hivatal tevékenységét, melyet erősen befolyásolt és erősen megváltoztatta a
hivatal tevékenységét az újonnan a hivatalhoz kerülő feladatok, ezen kívül a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény által a helyi önkormányzatokhoz sorolt feladatok megvalósítása. Ezek a
változások és feladatok összefoglalva az alábbiak:
- A Járási Hivatalhoz átcsoportosításra kerülő feladatok átadás-átvétele, folyamatos adatszolgáltatások

végrehajtása,
- Az iskolai oktatásban részesülő rászoruló gyermekek étkeztetésének (étkezési nyilvántartások, térítési

díjak beszedése és az élelmezés biztosítása)
- A hivatal által alkalmazott szinte valamennyi jogszabály megváltozott, a korábbiak hatályukat vesztet-

ték, helyükre, szemléletükben és tartalmában is jelentősen megváltozott új jogszabályok kerültek
kiadásra és sok módosító jogszabály.

- Új önkormányzati feladatok kerültek törvényi szinten meghatározásra, elsősorban település-ellátási,
vagyongazdálkodási feladatok, melyet a hivatalnak (a hivatali vagyongazdálkodási feladatokat ellátó
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézménynek kell előkészíteni, végrehajtani. Ezekből 4
térségre kiterjedő feladatok is vannak, (szilárd- és folyékony hulladékgazdálkodás, orvosi ügyelet) amit
el kell látni.

- A START munkaprogramon belül közfoglalkoztatási feladatok ellátása,
- Probléma, hogy jelentősen megváltozott és esetenként erőn felül megnövekedett feladatokat nem követ-

te megfelelő létszám mennyiségben és szakképzettségben.
- A forráshiányos gazdálkodásra új jogszabályi követelmények léptek érvénybe, melyek a végrehajtást

nehezítették.
- A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási tevékenység átalakítása az új jogsza-

bályoknak megfelelően. Ennek következtében a Társulási Tanács működtetésével (szabályzatok
elkészítése, ülések összehívása, munkatervek, jegyzőkönyvek elkészítése és a pénzügyi feladatok, (ál-
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lami támogatás igénylése, utalása, költségvetés, koncepció, zárszámadás készítése) a szakmai feladatok
irányítása a székhelytelepülés - Fegyverneki Polgármesteri Hivatal – feladata.

- Beruházási feladatok, beszerzések, szolgáltatási feladatok végzésének megszigorítása (közbeszerzés,
rezsicsökkentés, annak megfelelő dokumentálása, hatásainak kezelése)

- Közfoglalkoztatás, tanulók nyári szakmai gyakorlatának, a felsőfokú intézményben és középiskolákban
tanulók nyári foglalkoztatásának megoldása. (feladattal történő ellátás és fizikailag hely biztosítása)

- Az utóbbi időben átalakult a civil szervezetekkel, alapítványokkal való kapcsolattartás.
- Megnövekedett a lakossági ellátással kapcsolatban az előleget kérők száma valamilyen ellátás terhére.

Az ezekkel kapcsolatos ügyintézés, pénzkezelés és nyilvántartási feladatokat folyamatosan el kell látni.
- Jelentősen megváltozott, szigorodott a beruházási, beszerzési, szolgáltatási feladatok végzésével kapcso-

latos valamennyi eljárás.
- A Szociális Szövetkezet megalakításával kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátása, a szövetkezet te-

vékenységének elindítása (termelői tevékenység, pénzügyi adminisztratív tevékenység).

Részletesen, csoportonként az alábbiakban adunk számot:

2.) a.) Igazgatási tevékenység

Az igazgatási csoport feladatait 2013. szeptember 30-ig 5 fő, november 1-től 6 fő köztisztviselő látja el,
akik munkáját folyamatosan 2 fő közcélú dolgozó segíti.

2013. január 1-től kiépített járási hivatali rendszer következtében 6 fő felsőfokú végzettségű dolgozó ke-
rült át a hivataltól a járási hivatalhoz, akik közül 3 fő a kirendeltség dolgozója.
A járási hivatalhoz átkerült feladatkörök: gyámügy, alanyi jogú ápolási díj, alanyi jogú közgyógyellátás,
időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, népesség nyilvántartás, március 1-től
pedig a honosítási ügyek.

Új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások miatti főbb többletfeladatok:

 2013. január 1-től az Építésügyi Szolgáltató Pont. Az Építésügyi és Szolgáltatási Pontok városi és
5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatoknál a következő építésügyi szolgáltatási
feladatokat látják el:
Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése
érdekében.

 Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hi-
ánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és
feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus do-
kumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR) A kérelmek papír alapon vagy elektronikus
adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének
biztosítása Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak
befizetésének lehetővé tétele, települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatai.
A rendszer kiépítésre került, használatára igény még nem merült fel.

 2013. február 28-tól ismét helyben intézzük a telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági eljárások
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat.

 Törvényi szabályozás miatt az állattartási rendelet hatályon kívül lett helyezve, ezért módosítani
kell a HÉSZ-t, mivel szabályozni kell az állattartás építményeinek elhelyezését. Ehhez a munká-
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hoz főépítész alkalmazása szükséges, a módosítás végrehajtása fél-egy évet vesz igénybe, melyet
legkésőbb 2014. évben el kell végezni.

 Szolnok Megyei Jogú Város Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési
Stratégiájának felülvizsgálatához partnerségi egyeztetési folyamatban való részvétel, szükség sze-
rinti adatszolgáltatás a település olyan fejlesztéséről, mely valamilyen módon kapcsolódik
Szolnokhoz, közlekedéshez, oktatáshoz, idegenforgalomhoz.

 Megyei Terület és Település fejlesztési Operatív Program elkészítéséhez a megyei gazdaságfej-
lesztési és kistérség fejlesztési programban való részvétel egyeztetéssel, adatszolgáltatással,
vélemény-nyilvánítással Fegyvernek érdekeit szem előtt tartva és képviselve. A település hosszú
távú beruházásai, idegenforgalom, turizmus, közlekedés, infrastruktúrafejlesztés, oktatási és
egészségügyi, szociális intézmények fejlesztése.

 Életveszélyessé váló épületek azonnali bontás elrendelése esetén építéshatósági jogkör a település-
re került 2013. január 1-től. Egy alkalommal került sor azonnali intézkedésre.

 Jogszabályi rendelkezés szerint a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fi-
zetése alóli mentesülésére a jegyző jogosult az igazolás kiadására. 2 db-ot adtunk ki ez évben.

 A Digitális Átállás Támogatási Program részeként ez évben 36 db igazolást adtunk ki a szociális
ellátásban részesülők részére az ellátásra való jogosultság igazolása, hogy az állami segítséggel
jussanak hozzá a digitális műsorszórás vételéhez szükséges eszközökhöz.

 A szabálysértési hatóság és a törvényszék által kiszabott büntetés közérdekű munkában történő le-
dolgozásával kapcsolatos adminisztrációs eljárás /munkaügyi központtal, orvosi alkalmassági
vizsgálat, foglalkoztatás tényleges időpontjával kapcsolatos egyeztetés, jelenléti ív alapján igazo-
lás kiadása, stb./a hivatal részéről. A kiszabott közérdekű munka minimum 6 óra, maximum 300
óra között kerül meghatározásra. Ez ideig 14 fő törvényszéki, 21 fő szabálysértési hatóság által ki-
szabott büntetés ledolgozására, illetve megkezdésére került sor.

 A szociális törvény egyik év közbeni módosítása, hogy a keresőtevékenység fennállásának első 90
napjában a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításának szünetelésére kell határozatot
hozni, majd a keresőtevékenység 91. napjától kel a megszüntetésről határozattal dönteni, ez alatt
az idő alatt 12 főt érintett.

 A hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakha-
tásának biztosításáról szóló törvényben előírt feltételek elbírálása céljából a szociális ellátásra
jogosultság igazolásaként hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

 Pályázatok: kulturális közfoglalkoztatási pályázat 2013. januártól van folyamatban, melyet a
Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet hirdetett meg. 7 fő foglalkoztatására pályáz-
tunk, közösségi munkás, közösségi koordinátor munkás munkakörre. A program időtartama:
2013. november 1. – 2014. április 30. A folyamatos egyeztetések után együttműködési szándék-
nyilatkozatot írtunk alá 2013. október 3-án. A program keretében foglalkoztatottak bérét és annak
járulékait a Magyar Állam 100 %-os mértékben biztosítja, hasonlóan a közfoglalkoztatottakra vo-
natkozó általános szabályozáshoz.
Hátrányos helyzetű felnőttek képzésének szervezése TÁMOP pályázat útján 2013. januárban kez-
dődött a Türr István Képző és Kutató Intézettel együttműködve. Közel 150 fő vett részt
kompetenciamérésen a művelődési házban, közülük 61 főnek sikerült, felzárkóztató alapképzésen
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14 fő vett részt, a házi betegápolók képzése hamarosan indul. A képzés időtartama alatt pénzbeli
ellátásban részesülnek.

 Civil szervezetek támogatása: 11 civil szervezet támogatására kötöttünk szerződést, mely alap-
ján polgármesteri keretből 1.220.000.-Ft támogatás került kifizetésre. Önkormányzat rendeletek
alapján 3 szerződés került megkötésre. Feladatunk a támogatások felhasználásának ellenőrzése, az
elszámolások nyilvántartása.

Várható további többletfeladat az egységes országos szociális nyilvántartásba rögzíteni az egyes ellátá-
sokkal összefüggésben hozott döntéseket.

Főbb területek és feladatkörök:

1. Képviselőtestület elé kerülő előterjesztések előkészítése (gyermekvédelmi törvény helyi végrehaj-
tásáról), az igazgatási csoport munkáját érintő helyi rendeletek (szociális ellátások
szabályozásáról, utak forgalmi rendjéről, lakáscélú támogatásról, közterület elnevezéséről) előké-
szítése.

2. Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó kérelmek
előterjesztése havon.

3. Iktatás, ügyiratkezelés: végzi a napi beérkező küldemények /postai úton, e-mailen, ügyféltől sze-
mélyesen beérkező/ érkeztetését, iktatását, az ügyintézőkhöz történő eljuttatását, majd az elintézett
ügyiratok irattározását. Az ügyiratforgalom évről évre emelkedik. Míg 2011. évben főszámon
3.497, alszámon 6.425 irat került iktatásra, ez év szeptember 30-ig csak főszámon 6.278 ügyirat
keletkezett.

4. Anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyintézés területei a házasságkötés és haláleset anyakönyvezésén
túl a névviselési,válási ügyek, névadó lebonyolítása, az anyakönyvekben rögzített bejegyzésekben
a változások átvezetése, mint pl. születési anyakönyvben a haláleset rögzítése, házassági anya-
könyvben a válás, haláleset bejegyzése. Ez utóbbi éves szinten 220-250 bejegyzést jelent. Kiadott
anyakönyvi kivonatok száma 130-150 db. 2014-től kerül bevezetésre az elektronikus anyakönyv,
mely alkalmazásra a felkészítést központi szinten az ősz folyamán tervezik.

5. Jegyzői hatáskörben kerülnek megállapításra a szociális és gyermekvédelmi ellátások. Felnőtteket
érintően szociális ellátás:

 Az aktív korúak ellátása, amely a rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatást foglalja magában. A foglalkozgatást helyettesítő támogatás /FHT/
feltétele, hogy egy évben legalább 30 nap munkavégzést kell igazolnia az ellátásban ré-
szesülőnek. Ez évben a közcélú munka lehetőségével élve az FHT-ban részesülők
zömének több mint 30 nap foglalkoztatást tudunk biztosítani. Ez időtartamra az ellátás fo-
lyósítása szünetel, azonban a jogosultságuk továbbra is fennáll. Az ellátás
megállapításával, a jogosultság időtartama alatt bekövetkező változásokkal, a megszűnés-
sel kapcsolatos adatok az országos adatbázisban elektronikusan rögzítésre kerülnek.

 Lakásfenntartási támogatás: évente több mint 750 kérelem érkezik. A megítélt támogatás
összege minimum 2.500.-Ft, településünkön a legmagasabb összeg 12.200.-Ft/hó. A
havi kifizetések folyószámlára utalással, illetve készpénz felvétellel történnek. Az ellátá-
sokból az érintettek nyilatkozata alapján levonásra kerül az önkormányzat felé fennálló
fizetési kötelezettsége.

 Közgyógyellátás: a járások kialakításával csak az un. méltányossági közgyógyellátásra va-
ló jogosultság megállapítása maradt jegyzői hatáskörben.
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Minden esetben a járási hivatalnál kell kezdeményezni az eljárást és amennyiben a járási
hivatal elutasító határozatot hoz, abban az esetben fordulhat a kérelmező az önkormány-
zathoz. A helyi rendeletben szabályozott feltételek fennállása esetén 1 éves időtartamra a
MEP által leigazolt gyógyszerköltséget figyelembe véve van lehetőség a jogosultság meg-
állapítására. A megállapított jogosultság éves összegének 30 %-át kell az
egészségpénztárnak átutalni.
Tekintettel arra, hogy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege évek óta nem
emelkedett, minden évben egyre több az elutasítások száma.
Gyermekeket érintő szociális támogatás:

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: több mint 800 gyermeket érintő kedvezmény
alapján térítésmentes étkeztetés, tankönyvellátás, természetbeni támogatás, mely Erzsébet
utalvány formájában vehető igénybe.

 Óvodáztatási támogatás: célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi
életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Településünkön évente 5-6
gyermek részére kerül megállapításra ez a fajta támogatás. Mértéke első alkalommal
20.000.-Ft, a további támogatások összege 10.000.-Ft, mely évente két alkalommal fizet-
hető ki, amennyiben a gyermek eleget tesz a folyamatos óvodába járásnak

 Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet: Korábban a közoktatási törvény alapján
került megállapításra a HH, éd a HHH-s besorolás. 2013. szeptember 1-től a gyermekvé-
delmi törvény hatálya alá került a jogosultság szabályozása, a jogosultság határozattal
történő megállapítása. A szülőknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésé-
vel egyidejűleg kell kérniük, illetve nyilatkozniuk, hogy milyen szempontok alapján kérik
a megállapítását. A megállapítás a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtar-
tamáig – max. egy évre – szól. Lejárata esetén új kérelmet kell benyújtani.

A fent sorolt rendszeres ellátásokra való jogosultság esetén külön kérelem alapján kerül kiadás-
ra az un. védett fogyasztói igazolás a TITÁSZ, illetve a TIGÁZ részére, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakha-
tásának biztosításáról szóló törvényben szabályozott hatósági bizonyítvány ez évben 312 db .

6. Polgármesteri hatásköri ügyek:
 Temetési segély a helyi szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet feltételei alapján

évente mintegy 30 személy részére kerül megállapításra.
 Köztemetés: nem fordul elő jelentős számban, mivel a polgármesteri keret terhére szociális

kölcsön formájában kaphatnak a kérelmezők segítséget hozzátartozójuk eltemettetéséhez.
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram: az önkormányzat 2001. évtől csatlakozott a

programhoz, mely során 268 főnek tudott támogatást nyújtani a diploma megszerzéséhez. Ez
évben is csatlakozott az önkormányzat, a kérelmek benyújtásának időszaka 2013. október 14-
től 2013. november 15.

 Szociális segély és kölcsön polgármesteri keretből: Sürgős, azonnali intézkedést igénylő eset-
ben a polgármesteri keret terhére megállapított támogatás adminisztrációja, mely ez évben 51
segély, valamint 183 esetben kölcsön kiadására került sor, ezáltal nem számottevő a bizottság
elé kerülő kérelmek száma

7. Üzletek működési engedélyeztetésével kapcsolatos ügyek:
A kereskedelmi tevékenység végzésének szabályozó törvény alapján bejelentés, illetve enge-
délyköteles tevékenységek végezhetők. Bejelentés köteles tevékenység esetén amennyiben a
bejelentés az előírásoknak megfelel, a jegyző az általa vezetett nyilvántartásba a bejelentést be-
jegyzi és a bejelentő részére nyilvántartási számmal ellátott igazolást ad ki, ezzel egyidőben
értesíti a meghatározott illetékes hatóságokat, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül
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hatósági ellenőrzést folytatnak le. Engedélyköteles tevékenység esetén az eljárásban résztvevő
szakhatóságok szakvéleményének megérkezését követően kerülhet engedélyezésre a tevékeny-
ség.
Az önkormányzat illetékességi területén működő kereskedelmi üzletek nyilvántartása az önkor-
mányzat honlapján megtekinthető.

8. Hagyatéki ügyek:
Évente 100 fő körüli az elhalálozások száma és a fegyverneki lakóhely esetén a hagyatéki leltár
felvételére a hivatalban kerül sor. A felvett leltár az illetékes közjegyzőhöz kerül továbbításra.
Ezen kívül 10-12 esetben kerül sor póthagyaték felvételére, amennyiben valamilyen ok miatt az
alapeljárásban valamely vagyon kimaradt.

9. Panasz ügyek:
A lakosok által szóban tett panaszok esetén azonnali helyszíni szemle, egyeztetés, egyezségkö-
tés az érintett felek között. Jellemző panaszok a szomszédos ingatlanról áthajló növényzet, a
telekhatáron álló épületek karbantartásához a szomszéd nem engedi meg a területre jutást, han-
gos zenehasználat, gyomos ingatlanok, esővíz elvezető árkok eltömítése, szennyvíz árokba
szivattyúzása, parlagfüves területek, kutyaugatás, birka kolomp zaja, állattartóktól szomszédba
jutó bűz, trágyalé. Évente mintegy 30-40 bejelentés érkezik.
Környezetvédelmi hatóságtól illegális hulladéklerakóról és szennyvíz ásott kútba vezetéséről
érkezett bejelentés.

10. Szociális ellátásból történő levonások: a rendszeres szociális ellátások kifizetése kormányrende-
let alapján minden hónap 5-ig utólag történik. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az
önkormányzat felé meglévő fizetési kötelezettségeket, mint vízdíj, szemétszállítási költség, ko-
rábban felvett kölcsön az aktív korúak ellátásából és a lakásfenntartási támogatásból nyilatkozat
alapján levonásra kerüljenek. Ez havonta 350-400 tételt jelent, mely a kifizetési utalványokon
kerül feltüntetésre, majd pedig a nyilvántartó programban kerül rögzítésre.

11. Egyéb ügyek: az ügyfélforgalmat nem mérjük nyilvántartás szerűen. Az előterjesztés mellékletét
képező információs táblázatban nem szerepelnek azok az esetek, amelyek szóban intéződnek el.
Jelentős azon ügyek száma, amikor az ügyfél érdeklődik a különböző ellátás feltételekről, és a
tájékoztatás alapján egyértelmű számára is, hogy nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, írá-
sos kérelmet be sem nyújt. Jellemző ez a lakásfenntartási támogatás esetében, mivel az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege /28.500.-Ft/ évek óta nem változott, viszont a nyugdíjak
minden évben emelkednek, meghaladja a jövedelmi határt az egyedülálló esetében a 71.250.-Ft-
ot.

A csoport által végzett egyes tevékenységek eset számait az előterjesztés mellékletében mutat-
juk be.

2.) b.) Pénzügyi gazdálkodás

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja 8 fővel és 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával látja el az
Önkormányzat és intézményei pénzellátással, finanszírozással, könyveléssel, munkaüggyel, valamint a
valamint a helyi adókkal kapcsolatos feladatait.
Az ellátott feladatokkal kapcsolatosan 2013. év főbb történései a következők voltak.

Pénzellátás, finanszírozás: 2012. december 20-án lejárt a munkabérhitelre és a folyószámla hitelre vo-
natkozó keret megállapodásunk az OTP-vel, mint számlavezetővel. Az évek óta halmozódó költségvetési
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hiányt a folyószámla hitel egyre növekvő összegével – 2011. óta csökken – pótolta az önkormányzat. Mi-
vel saját erőből ezt a mértékű hiányt nem tudtuk kezelni december 14-én az önkormányzat
meghosszabbította a szerződéseket 2013. június 30-ig. A meghosszabbított folyószámla hitel kerete 150
millió Ft. A nyár folyamán a Kormány az adósságkonszolidáció keretében kiegyenlítette, átvállalta az
adósságállományunk 70%-át. Ez azt jelentette, hogy a folyószámlahitel állományunk, ezzel együtt a fel-
használható keretünk 22.728.452 Ft-ra csökkent.
Mivel az összeget nem vihetjük át a következő évre kezdeményeztük a hosszú távú hitelre történő átváltá-
sát. Ez várhatóan – kormány engedélytől függően – október hónapban tud megtörténni.
2013. márciusától megkezdődött a közmunkaprogram. A beszerzendő eszközök árának 70%-át valamint
két havi bér és járulék költséget kaptunk meg előlegként. Ebből az eszközökre kapott előleggel 2013.
szeptember 30-ig el kellett számolnunk.
A közfoglalkoztatás finanszírozása ebből a szempontból nem okozott plusz terhet. Viszont a nem finan-
szírozott költségek között meg kell említeni a táppénz időszaka alatt a munkáltatót terhelő 1/3 részt,
melyet az önkormányzat saját forrásából kell álljon.
Mindezen problémák ellenére az intézményi működés finanszírozása biztosított volt.

Könyvelés: Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Gyermekélelmezési Konyha, Vízmű és Orvosi
Rendelő valamint a Csorba Mikro-Térségi Intézményfenntartó Társulás állami támogatás igénylés, el-
számolás, utalás, könyvelését és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásokat három fő ügyintéző végzi. Ezen
a területen – hangsúlyozandó hogy kapacitás hiányában - többször fordul elő, hogy a könyvelési tételek
alapbizonylatai (számlák) nincsenek felszerelve a kötelező mellékletekkel (pl.: megrendelő) a könyvelés-
re történő leadásig. Ezt természetesen pótoljuk, de az elvégzett munka szabályszerűsége és biztonsága
érdekében a területen nem kerülhető el a létszámbővítés ezzel együtt a feladatok átszervezése.

Munkaügy, bérszámfejtés: A feladatot több éve két fő végzi. 2013. január 1-től az önkormányzat és
intézményei kötelezően bekerültek a kincstár központi illetmény számfejtési rendszerébe. A feladat válto-
zással nem járt együtt a munka terhek csökkenése, sőt inkább több feladat elvégzése a jellemző. Az eddig
végzett feladatokra jött többletként márciustól a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi és bérszám-
fejtési feladat. Ennek egy részét az adminisztratív közfoglalkoztatottakkal oldjuk meg, de az ellenőrzése,
felügyelete is többletmunkát, többlet felelősséget jelent.
A munkaügyi feladatok végzésére - közfoglalkoztatás lététől függetlenül - szükségünk van egy végleges
álláshelyre.

Helyi adók: A helyi adókkal kapcsolatos feladat ellátását két fő végzi. Az adók önkormányzatnál maradó
részének csökkenése itt sem jelentette a feladat csökkenését. Az itt jelentkező munkacsúcsokban a felada-
tot közfoglalkoztatottal tudjuk meg oldani.
A helyi adóztatási feladatokon felül történik a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok ellátása, a külön-
böző hatóságok részéről behajtási tevékenység végzése (2013-ban 71 esetben), vagyoni igazolások
kiadása 57 esetben, adó- és értékbizonyítvány kiadása 132 esetben fordult elő.

2.) c.) Vagyongazdálkodási tevékenység

Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény a Megállapodás alapján látja el. Az Intézmény
végzi a vagyongazdálkodással és operatív irányítással kapcsolatos feladatokat, az ezekkel összefüggő
adminisztratív feladatokat.

Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi, gazdasági változások miatt jelentősen bővült és megnöve-
kedett az Intézmény által ellátandó feladatok nagysága. Fontosabb változások:
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Közmunkaprogram lebonyolítása, végrehajtása (több mint 100 milliós vagyonnövekedés, több mint 300
fő foglalkoztatása, irányítása). A 2 legfontosabb vállalás (létrehozás, üzemeltetés) végrehajtása (Kavicsos
major és Hillér térkő üzem) komoly szakmai kihívást jelent a szervezet számára, melyet jelen formában
nem képes hatékonyan és eredményesen megvalósítani. A megnövekedett gépjárműpark üzemeltetése,
iránítása (2013 évben: 10 munka és erőgép) komoly kihívást jelent az Intézmény számára.

Szennyvíz gyűjtése , tisztítása elhelyezése. Jogszabályváltozások és a gépjárműpark az ellátási terület
bővítésének hatására (Örményes, Kuncsorba, Fegyvernek, Tiszabő) jelentős többlet teher az intézmény
számára.

Szilárd hulladék szállítás: Jogszabályváltozások és az ellátási terület bővítésének hatására (Örményes,
Kuncsorba, Fegyvernek, Tiszabő) jelentős többlet teher az intézmény számára.

Folyékony hulladékkezelés: Annak ellenére, hogy a szolgáltatást 2013 évtől nem az intézmény végzi a
1999 óra felgyülemlett hátralékok behajtása jelentős többletterhet ró az intézményre, melyhez szükséges
humán erőforrás üzemeltetőhöz került át.

Város, községgazdálkodás: Az Intézmény jelentős szerepet játszik az Önkormányzat, Alapítványok,
Egyesületek elnyert beruházásainak lebonyolításában (2013 évben: 20 millió Ft (napkollektor telepítés,
kazán programok bonyolítása, műfüves pálya építés, 2013 évben 30 millió Ft kazán programok, játszótér,
emlékpark építés). A beruházások lebonyolítása jelentős adminisztrációs többletterhet jelent az Intézmény
számára. Itt említem meg az Intézmények számára végzett feladatokat melyek az általános karbantartási
munkálatokon (konyha festés, elektromos hibák, dugulások elhárítása stb) túl a nagyobb, átfogó felújítá-
sig terjed (müv ház, óvoda kresz pálya, udvar stb.), melyhez szükséges anyagi és humán erőforrást,
valamint az irányításhoz szükséges szakértelmet is az intézménynek kell biztosítani.

A fentiek hatással vannak az Intézmény egészére.

Fentieken túl elmondható, hogy a 2013 évi jogszabályi változások mindegyike többletterhet jelent az In-
tézmény jelenlegi szervezetére nézve (a vagyonkataszteri nyilvántartás, tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár
készítése, tűzifa árusítás, áfa bevallás elkészítése stb.,) de ezen kívül az Önkormányzat rövid és hosszú
távú elképzeléseinek megvalósítása is az Intézmény feladata, melyek közül 2014 évben kiemelt lesz a 4.
db választás lebonyolítása, az közmunka program folytatása, szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével járó
többletterhek, térkő üzem működtetése, kavicsos majori állattartó telep működtetése stb.,

Fentiek alapján elmondható, hogy a szervezet jelenlegi létszámában és összetételében nem alkalmas az
elvárt szintvonalon történő működésre. A konkrét létszámhiányon túl (3 fő) szükség van a dolgozók to-
vábbképzésére akár helyi szervezésben akár szervezet képzés keretében.

3.) Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról

1.) Kistérségi START munkaprogramon belül a pályázat szerint a következő projektekben került sor köz-
foglalkoztatásra:

Projekt megneve-
zése

Foglalkoztatott
létszám (fő)

Közfoglalkoztatás
ideje

Bér+járulék
összege (Ft)

Közvetlen költség
összege (Ft)

Bér+járulék
+közv.ktg.
össz.(Ft)

Belvízelvezetés 43 2013.03.18.-2014.02.28. 43.926.810,- 9.957.337,- 53.884.147,-
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Közutak felújítása 278
Ebből: 78

100
100

2013.03.18.-2013.11.30.
2013.03.18.-2013.07.31.
2013.08.01.-2013.11.30.

131.823.716,- 61.100.525,- 192.924.241,-

Mg-i utak karbant. 44 2013.03.18.-2013.11.30. 33.077.088,- 16.726.318,- 49.803.406,-
Mezőgazdaság 80 2013.03.01.-2014.02.28. 87.750.768,- 46.082.063,- 133.832.831,-
Téli munka 15 2013.03.01.-2013.04.30. 2.834.514,- 925.940,- 3.760.454,-
Mindösszesen: 460 299.412.896,- 134.792.183,- 434.205.079,-

Minden projekt esetében előlegként megkapta az önkormányzat a bér+járulék költség 2 hónapra járó ösz-
szegét, valamint a közvetlen költségek 70 %-át.

2.) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

A hosszabb idejű közfoglalkoztatásban 2013. március 1. és 2013. december 31. közötti időszakban se-
gédmunkás munkakörben 5x4 fő végez munkát napi 6 órában 2 havonkénti váltásban. A
közfoglalkoztatás 100 %-ban támogatott, a bér és járulék összege: 2.570.760,- Ft, közvetlen költség nem
számolható el.

3.) A projektek rövid leírása:

A belvízelvezetés projekten belül 15 km belterületi és 38 km külterületi belvízelvezető árok és csatorna
karbantartása történik, valamint parlagfű irtás.
A közutak felújításán belül 28 km út és 15 km járda felújítására kerül sor elsősorban a szennyvíz-hálózat
kiépítését követően.
A mezőgazdasági utak projekten belül 32 km út felújítása folyik a hozzátartozó csapadékvíz elvezető ár-
kok takarításával, átereszek tisztításával együtt.
A mezőgazdasági projekt a növénytermesztés és az állattenyésztést foglalja magába. A növénytermesztés
20 ha-on folyik, vetésre került árpa, búza, kukorica, valamint burgonya, vöröshagyma, fokhagyma, fű-
szerpaprika, zöldségfélék (saláta, káposzta, kelkáposzta, sárgarépa, petrezselyem, retek, újhagyma). Az
állattenyésztésben 20 db szürkemarha, 40 db mangalica és 30 db rackajuh került megvásárlásra, amelyek
a Kavicsosban megvásárlásra kerülő ingatlanon kerülnek elhelyezésre és 59,3 ha gyep biztosítja az állatok
legeltetését. A mezőgazdasági termelés elősegítésére az Nemzeti Földalap 12 ha területet biztosított az
önkormányzat számára 5 éven időtartamra, a többi e projektben használt földterületek önkormányzati
tulajdonban vannak.
Téli munka projekt 2 hónapos időtartama alatt a Művelődési Ház és Könyvtár vizesblokkjának felújítását
végezték el.

4.) A projektekben és a hosszabb idejű közfoglalkoztatásban résztvevők 2013. szeptember 30-ig:

Projekt megnevezése Foglalkoztatott
létszám (fő)

Foglalkoztatott létszám
munkakörök szerint (fő)

Ténylegesen
foglalkoztatott létszám (fő)

Belvízelvezetés 43 Segédmunkás: 38
Szakmunkás: 1
Munkairányító: 2
Adminisztrátor: 2

49

Közutak felújítása 178 Segédmunkás: 167
Szakmunkás: 5

Munkairányító: 3
Adminisztrátor: 3

317
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Mg-i földutak felúj. 44 Segédmunkás: 39
Szakmunkás: 3

Munkairányító: 1
Adminisztrátor: 1

55

Mezőgazdaság 80 Segédmunkás: 62
Szakmunkás: 9

Munkairányító: 2
Adminisztrátor: 7

91

Téli munka 15 Segédmunkás: 10
Szakmunkás: 2

Munkairányító: 1
Adminisztrátor: 2

15

Hosszabb idejű közf. 20 Segédmunkás: 20 16
ÖSSZESEN: 543

2013. szeptember 30-ig a közfoglalkoztatásban 543 fő vett, illetve vesz részt, akik a Munkaügyi Központ
által regisztrált munkanélküliek és az önkormányzattól foglalkoztatást helyettesítő támogatásban része-
sülnek, vagy a család jövedelmét figyelembe véve nem jogosultak ellátásra.

5.) Közvetlen költségek felhasználása 2013. augusztus 31-ig:

Projekt megnevezése Felhasználható
Közv.költség (Ft)

Ténylegesen felhasznált
Közvetlen költség (Ft)

Fel nem használt
Közv.költség (Ft)

Belvízelvezetés 9.957.337,- 8.553.483,- 1.403.854,-
Közutak felújítása 61.100.525,- 56.122.490,- 4.978.035,-
Mg-i földutak karb. 16.726.318,- 12.688.978,- 4.037.340,-
Mezőgazdaság 46.082.063,- 44.711.239,- 1.370.824,-
Téli munka 925.940,- 925.940,- -

A fel nem használt közvetlen költséget minden projekt esetében üzemanyag és kenőolaj beszerzésre kí-
vánják fordítani.

6.) A programokban résztvevők betegségi ellátásai 2013. augusztus 31-ig:

Megnevezés Összeg (fő)
Betegszabadság 673.129,-
Gyermekápolási táppénz 93.510,-
Úti baleset 15.170,-
Baleseti táppénz 26.770,-
Táppénz 96.005,-
Veszélyeztetett terhességi táppénz 66.005,-
Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás 32.002,-
Mindösszesen: 970.589,-

A táblázatban felsoroltak közül a táppénz (96.005,-) 30 %-a terheli az önkormányzatot, 70 %-ot a Magyar
Államkincstár fizeti, a többi (betegszabadság, gyermekápolási táppénz, úti baleset, baleseti táppénz, ve-
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szélyeztetett terhességi táppénz) esetben megkapja az önkormányzat támogatásként a Munkaügyi Köz-
ponttól.

2013. november 30-án 222 főnek szűnik meg a közfoglalkoztatási jogviszonya, 2013. december 1-től 30
fő felvételére kerülhet sor, 103 fő pedig képzésben vesz részt az alábbi megbontásban:
- kisteljesítményű kazánfűtő 4 fő (Törökszentmiklós)
- kisgépkezelő 12 fő (Fegyvernek)
- betanított parkgondozó 12 fő (Fegyvernek)
- betanított famegmunkáló 12 fő (Fegyvernek)
- Roma szociális segítő 16 fő (Fegyvernek)
- Alapkészségek fejlesztése 47 fő (Fegyvernek)

Összesen: 103 fő

A képzés időtartama: 2013. december 1. – 2014. április 30.

7.) 2013. évben nyári diákmunkában résztvevők:

A nyári diákmunkában résztvevő 23 fő adminisztratív munkát végzett a Fegyverneki Polgármesteri Hiva-
talban és az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben, napi 6 vagy 4 órában 2 és 4 hét
foglalkoztatással.

Támogatottak
Létszáma (fő)

Nem támogatottak
Létszáma (fő)

Támogatottaknak
Kifizetett bruttó
összeg (Ft)

Nem támogatottaknak
Önkormányzat által
Kifizetett bruttó összeg (Ft)

23 9 1.029.000,- 200.453,-

8.) 2013. évben nyári szakmai gyakorlaton 2 fő vett részt, akik részére 40.463,- Ft lett kifizetve.

4.) A képviselőtestületi és bizottsági ülésekről

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. szeptember 30-ig 23 esetben ülésezett, március
hónapban 3 alkalommal került sor közmeghallgatásra. A testület 133 határozatot hozott és 29 rendeletet
alkotott. A képviselők részvételi aránya átlagosan 92 %-os.

Az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 8 alka-
lommal ülésezett.

5.) A problémák megoldására vonatkozó javaslat

Tisztelt Képviselőtestület!

Az előzőekben bemutatott új feladatokat, új követelménynek való megfelelést igyekeztünk teljesíteni a
hivatal részéről és ezt átfogóan bemutatni a Tisztelt Képviselőtestületnek.
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A feladatokból, hogy a hivatal létszámának növelése elengedhetetlen. Az önkormányzat által ellátandó
kötelező és önként vállalt feladatokhoz a feltételeket az önkormányzatnak biztosítani kell.

Összességében 5 fő létszámnövekedést 2014. január 1-től elengedhetetlennek látjuk az alábbi területen:
1.) START közfoglalkoztatás összefogása, irányítása, pénzügyi felügyelete: 1 fő (ff.pénzügyi végz.)
2.) Munkaügyi feladatok irányítása: 1 fő (kf.végzettség)
3.) Belső ellenőr: 1 fő (ff.végzettség)
5.) Vagyongazdálkodás: 2 fő (ff.és pü-i végz.)

Összesen: 5 fő

1.) A START közfoglalkoztatást jelenleg a pénzügyi csoportvezető fogja össze, ami a pénzügyi cso-
portvezetői feladatok ellátását lehetetleníti el.
A 434 milliós nagyságrendű START munka nem kíván 1 fő önálló pénzügyi szakember alkalma-
zását, aki a pénzügyi szabályozottság, közbeszerzés, raktárkezelés, anyagmozgatás, pénzügyi
fegyelem betartását biztosítaná. Ez önmagában olyan követelmény, melyet csatolt munkakörben
nem szerencsés a továbbiakban ellátni. A START munka végzésére pedig jelenlegi információnk
szerint hosszú távon lesz szükség.

2.) A titkársági ügyintéző fogja össze az adminisztratív feladatokat, ami szintén teljes létszámot kíván
meg. Részben a titkársági ügyintéző tevékenységének tehermentesítése érdekében, részben az
igazgatási létszámcsökkenés miatti feladatokra a művelődési felügyelői munkakör összevonásából
adódó üres létszám terhére már 2013. október 1-től végre lett hajtva 1 fő létszámemelés. Ezért itt 2
fő létszámemelési igénnyel szemben 1 fő létszámemelés szükséges még.

A hivatal munkaügyi feladatait (START munka nélkül) 2 fő által láthatóak el. A kincstárhoz való
jelentés, valamint a hivatal és a hozzá tartozó 3 önállóan működő intézmény személyi anyagának
kezelése + 1 főt igényel, melyből az egyik álláshely betöltött, a másikat jelenleg helyettesítéssel
oldjuk meg.

A START munkához megfelelő munkajogi ismerettel rendelkező munkatársra lenne szükség, aki
megnyugtatóan tudná irányítani a negyedévente ugrásszerűen felvételi és munkaviszony megszün-
tetési, valamint a folyamatosan 460 fő munkajogi feladatainak ellátását.

3.) Belső ellenőr: A törvényi előírás szerint az eredményes belső ellenőrzés működtetéséért felelős a
jegyző. Indokolt lenne visszaállítani a folyamatos ellenőrzés végrehajtása miatt, amennyiben e cél-
ra nem, akkor a pénzügyi feladatok ellátására. 2014. január 1-től jelentősen megváltozik a
könyvelés, többletmunkát fog igényelni.

4.) A vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához minimálisan szükséges 1 fő felsőfokú műszaki
végzettségű és 1 fő pénzügyi feladatokat ellátó ügyintéző. Az ezen felül meglévő egy üres állás-
hely betöltésével megoldható az intézményvezető helyettesi állás, aminek betöltése sürgős feladat.

Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

………./2013.(X.17.) sz. határozati javaslat:

A Fegyverneki Polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja alap-
ján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2013.
évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

2.) Megköszöni a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal és a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény dolgozóinak munkáját.

3.) A 2014. évi költségvetési koncepcióban a költségvetés függvényében 5 fő létszámemelést szere-
peltetni kell 2014. január 1-től határozatlan időre.

Erről értesül:
1.) Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. október 11.

Buzás Istvánné dr.
jegyző
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Előterjesztés melléklete

Igazgatási csoport

INFORMÁCIÓK A JELENTŐSEBB ESEMÉNYEKRŐL

Időszak: 2011. 2012. 2013. szeptember 30.

I. Anyakönyv, népességnyilvántartás

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.

1 Születések száma: 65 58 50
2 Házasságkötések szá-

ma:
9 9 8

3 Névadó: - - 1
4 Halálesetek száma

/helyi/:
39 46 33

5 Beköltözések száma:
Honnan:

109 103 JH.

6 Elköltözések száma:
Hová:

118 124 JH.

7 Helybeli lakcímváltozá-
sok:

174 177 JH.

8 Beköltözések száma
(id.):

67 65 JH.

9 Id. lakcím létesítése: 68 64 JH.
10 Id. lakcím megszünteté-

se:
42 42 JH.

11 Lakóhellyel nem ren-
delkezők:

- - JH.

12 Javító jelentő lapok: 7 9 JH.
13 Családi jogállás rende-

zés ügyek:
45 44 JH

14 Hagyatéki ügyek: 132 129 93
15 Névviselési ügyek: 12 14 5
16 Válási ügyek: 12 13 13
17 Utólagos bejegyzések: 226 229 158
18 Akvi. kivonatok 131 140 76

II. Segélyek, támogatások:
A./ Bizottsági hatásköri ügyek

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.
1 Átmeneti segély (el-

nőtt)
24 11 4

2 Szoc. kölcsön - - -
3 Ápolási díj (méltá-

nyossági)
8 - -

4 Rendkívüli gyermek-
védelmi t.

- - -
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B./ Jegyzői hatásköri ügyek

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.
1
*
+
BPJ

FHT
FHT
FHT
FHT
FHT

Rendszeres szoc.segély
- megállapítás
- megszüntetés
- Felülvizsgálat
- Szüneteltetés
- Továbbfolyósító

RÁT. Megállapítás
RÁT.megszüntetés
RÁT.továbbfolyósító
Szüneteltetés
felülvizsgálat
Egyéb/elut,elj.megsz.stb./
Egészségkárosodott r.sz.s.

- megállapítás
- megszüntetés
- felülvizsgálat

16
16
42
-
-
-
343
115

48

-
2
2

5
30
16
-
-
270
242
119
39
370
20

3
1
2

4
7
-
5
4
150
149
250
401
210
5

1
1
-

2 Időskorúak járadéka
- megállapítás
- megszüntetés
- felülvizsgálat

1
-
1

-
-
1

JH

3 Ápolási
díj/41.§(1),43/A.(1)

- megállapítás
- megszüntetés
- elutasítás
- felülvizsgálat

5
3
-
18

6
1
-
-

JH

4 Eü. szolgáltatásra jogosul-
tak

- bejelentése
- megszüntetése
- szünetelés

1450
678
-

1490
692

1092
508

5 Közgyógyellátás
- megállapítás
- megszüntetés
- elutasítás
Méltányossági megáll.

Elut.

207
-
71

144
3
-
25

JH
JH
JH
17
28

7 Hadigondozási ügyek - - JH

9 Kiegészítő gyv.tám. 2 - 1
10 Óvodáztatási tám. 6. 6. 6
11 Isk.hiányz. 10 órás 65 JH
12 Isk. hiányz. 50 órás 31 JH
13 Védelembe vett kk.

- védelembe vétel
- v..vétel megszünte-

15
JH
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tés
- v.vétel fv.

4
6

14 Ideiglenes elhelyezés 3 - JH
15 Eü.szolg.szoc.rászorultak

hatósági biz.
- hat. biz.kiadása
- visszavonása
- elutasítás

79
-
10

-

JH

16 Lakásfenntartási támogatás
- megállapítás
- elutasítás
- megszüntetés

781
25

C./ Polgármesteri hatásköri ügyek

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.
1 Temetési segély

- megállapítás
- elutasítás

31
-

30
-

22
-

2 Köztemetés - - 1
3 Bursa Hungarica Alapítvány

tám. – megállapítás
- elutasítás

11
11

13
4

4 Ifjúházas tám. - - -

III. Egyéb ügyek

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.
1 Működési engedélyek

- kiadása
- megszüntetése
- módosítása

Szállásh. -eng.
-mód.
-megszünt.

19
12
1

20
13
2
-
-
-

21
11
2
-
-
-

2 Egyéb építési ügyek 96 34 31

3 Tervezési feladatok bony. 6 4 2

4 Szakhatósági állásfoglalás 8 8 8
5 Jelzálogjog bejegyzés és

törlés
19 15 5

6 Települési
beruh.eng.elj.kapcs.ügyek

26 14 13

7 Haszn.vételi és
üzembehelyezési kérelmek

11 - -

8 Kivitelezési munkák meg-
kezd.bejelentése

- - 13

9 Rendezési Tervvel kapcs. 8 2 2
10 Egyéb /M4; Megyei RT. 10 4 24
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Környezetv.program,stb.
11 Hatósági bizonyítványok 570 582 398
12 Igazolások - 102 92
13 Környezettanulmányok 32 33 35
14 Egyszeri tájékoztatás 86 85 91
15 Panaszügyek 4 9 13
16 Statisztika (negyedéves,

éves)
29 29 13

17 Felszól. kintlévőségre - - 35
18 Szoc. kölcsön (max. 200 e.

Ft)
- - -

19 Kölcsöntart. kamattörlések - - 1
20 Iktatás:

- főszámon
- alszámon
- összesen

3497
6425
9922

4667
8790
13457

6278
/alszámra vonatkozó
adat évközben nem
lekérdezhető

21 Közérdekű munkav.kapcs. 28 35

IV. Szabálysértési ügyintézés

Megnevezés 2011 2012 2013. 09. 30.
1 Feljelentések száma: 35 KH KH
2 Végrehajtásra kerülő szabs.

hat.száma:
5 - 2

3 I. fokú hat. elleni fellebbe-
zések száma:

1 KH KH



Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-i ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Óvoda alapító okiratának módosítása az intézményben maximálisan elhelyezhető
gyereklétszám pontosítása miatt vált szükségessé.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

……../2013.(X.17.) sz. határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

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

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát módosító okiratát, mely okirat 2013. november 1. napján lép hatályba.

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. november 1. napján lép hatályba.

3.) Ezzel egyidejűleg a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
116/2013.(IX.26.) sz. határozattal elfogadott Alapító Okirata hatályát veszti.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. október 10.

(: Tatár László :)
Polgármester
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1. sz. melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselőtestülete által a 116/2013.(IX.26.) sz. határozattal elfogadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 18.) pontja az alábbiak szerint módosul:

18.) Maximális gyermeklétszám: 280 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája: 100 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája: 75 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája: 50 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája: 45 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje: 10 fő

2.) Az Alapító Okirat záradéka helyébe az alábbi záradék lép

„„Záradék
Jelen alapító okirat 2013. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 116/2013.(IX.26.) sz. egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
……./2013.(X.17.) sz. határozatával hagyta jóvá.

ZÁRADÉK
Az alapító okirat módosítása 2013. november 1. napján lép hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
……./2013.(X.17.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Fegyvernek, 2013. október 10.

…………………………
polgármester
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2. számú melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:

1.) Költségvetési szerv:

Megnevezése: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

2.) Székhelye:

5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.

3.)Telephelyei:

Megnevezése, címe:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
(Fegyvernek, Damjanich u. 107.)

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)

4.) Közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.,
valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok
végrehajtása.

5.) Alaptevékenysége:

- óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
- Gyógypedagógiai ellátás:
 Testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő funkciók

vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével
küzdő gyermekek ellátása.



4

 Pedagógiai, gyógypedagógiai és/vagy fejlesztőpedagógiai ellátás: beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátása.

- Óvodai fejlesztőprogram működtetése, óvodai fejlesztő felkészítés.
- Óvodában szervezett étkeztetés.

6.) Államháztartási szakágazati besorolása

Alapvető szakágazat:

851020 óvodai nevelés

További szakágazat:

562900 Egyéb vendéglátás
829900 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
889110 Bölcsődei ellátás

7.) Alaptevékenység államháztartási szakfeladat-rend szerinti besorolása:

562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
811000 Építmény üzemeltetés
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások

8.) Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján:

- óvodai nevelés, bölcsőde ellátás,
- a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai nevelése,

9.) Kötelezően előírt kiegészítő adatok:

Az intézmény finanszírozására és azok igénybevételére vonatkozóan a 2012. évi
CCIV. tv. 2. sz. melléklete tartalmaz kiegészítő adatokat, információkat.

10.) Illetékessége, működése köre:

Fegyvernek Város közigazgatási területe

11.) Irányító szerv neve, székhelye:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
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12.) Alapító neve és székhelye:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

13.) Fenntartó neve és székhelye:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete,
523 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

14.) Gazdálkodási besorolása:
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

15.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottakról jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv. 23. §-a, valamint a
törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) korm.r. 5. §. (17) bek. alapján a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatóját nyilvános pályázat útján, az
önkormányzat képviselő-testület nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltató jogokat
a polgármester gyakorolja.

16.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony,

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
valamint megbízásos jogviszony,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

17.) Az intézmény típusa:

- óvoda

18.) Maximális gyermeklétszám: 280 fő

 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája: 100 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája: 75 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája: 50 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája: 45 fő
 Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje: 10 fő

19.) A feladatellátást szolgáló vagyon:

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.) 2481 hrsz.. 4436 m2 össz.ter. 920 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Bölcsődéje
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.) 2482 hrsz. 913 m2 össz.ter. 124 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Központi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.) 2569 hrsz. 2056 m2 össz.ter. 290 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvodája
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(Fegyvernek, Damjanich u. 107.) 282 hrsz. 1446 m2 össz.ter. 342 m2 beép.

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Szapárfalui Óvodája
(Fegyvernek, Ady E. u. 53.) 1808 hrsz. 4392 m2 össz.ter. 277 m2 beép.

20.) A vagyon feletti rendelkezés joga:

A költségvetési szerv elhelyezésére szolgáló az önkormányzat 100 %-os tulajdonát
képező épületek, építmények, tárgyi eszközök és egyéb ingó vagyontárgyak
használatát az önkormányzat képviselőtestülete ingyenesen biztosítja az üzemeltetést
ellátó óvoda részére.

ZÁRADÉK

Jelen alapító okirat 2013. november 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 116/2013.(IX.26.) sz. egységes szerkezetű
alapító okirata hatályát veszti.

Az alapító okiratot Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
…../2013.(X.17.) sz. határozatával hagyta jóvá.

Fegyvernek, 2013. október 10.

(: Tatár László :)
Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv

vezetőjének aláírása
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-i ülésére óvodai
és játszótéri eszközök vizsgálatához szükséges kötelezettségvállalásról

Tisztelt Képviselőtestület!

2013. szeptember hónapban JNSZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján
ellenőrizte a játszótéri eszközöket.
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv rögzíti a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7.§ (2)
bekezdése szerinti négyévente történő kötelező felülvizsgálat hiányát.
Ezek alapján kértünk árajánlatot a Hársfa úti játszótér és a négy tagóvodában lévő játékok
felülvizsgálatára. A 36 darab eszköz felülvizsgálta 180.000 Ft plusz ÁFA azaz bruttó 228.600
Ft-ba kerül az önkormányzatnak.
A játszótéren és az óvodában lévő játékokkal játszó gyerekek biztonsága és a jogszabályi
előírásoknak való megfelelés érdekében javasoljuk a felülvizsgálat megrendelését. Forrásként
a 2013-ban értékesítésre került önkormányzati ingatlanokból befolyó bevétel jelöljük meg.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával
kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek az alábbiak szerint:

……………/2013.(X. 17.)sz. határozati javaslat:

Játszótéri eszközök vizsgálatához szüksége kötelezettségvállalásról

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
településen lévő játszótéri eszközök 78/2003.(XI. 27.) GKM rendelet szerinti kötelező
felülvizsgálatára 228.600 Ft értékben.

2. Az 1. pontban megjelölt kötelezettségvállalás forrása a 2013-ban értékesítésre került
önkormányzati ingatlanokból befolyó bevétel.

Fegyvernek, 2013. október 8.

(: Tatár László :)
Polgármester

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésére terület
bérbeadásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyvernek szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep bővítése tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052 azonosító számú projekt megvalósítója a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. A
cég a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében az 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 és
173 (Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 750 m2 nagyságú területet, ajánlata szerint
50.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj ellenében szeretne bérbe venni. A terület Fegyvernek Város
Önkormányzat tulajdona, Intézményi telephely.

Fentiek alapján kérelem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadásá-
ra:

............./2013.(X.17.) sz. határozati javaslat:

Terület bérbeadásáról

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Sade Ma-
gyarország Mélyépítő Kft. részére az 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171 és 173
(Hrsz: 172; 173) ingatlanokból mintegy 750 m2 nagyságú területet bérbe adjon, 50.000
Ft/hó + ÁFA bérleti díj fejében.

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
bérleti szerződés megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Sade Magyarország Kft.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. október 9.

Tatár László
polgármester

Készítette: Nardai D.;
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-i ülésére a Fegyverneki
Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével kapcsolatos forrás megelőlegezéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 81/2013.(VI.20.) számú határozatában döntött a Fegyverneki Községi
Sportegyesület által megpályázott és támogatott műfüves pálya saját erejéhez való hozzájárulásról
illetve a támogatás megelőlegező hitellel kapcsolatos költségek átvállalásáról.
A Sportkör a kivitelezés befejezését követően 2013. augusztus 30-án kifizetési kérelmet nyújtott be az
MVH-hoz. A kifizetési kérelem hiánypótlásaként 2013. október 11-ig meg kell küldeniük a kivitelező
számlájának pénzügyi teljesítésről szóló igazolást. A támogatás megelőlegezésére az OTP-hez
benyújtott hitelkérelmük azonban eddig az időpontig nem kerül elbírálásra. A szerződés és az összeg
feletti rendelkezési jog várhatóan 2013. október 21-től él.
Az Önkormányzathoz írt levelükben kérik a Képviselőtestülete, hogy az igényelt hitel összegéből
(9.996.000 Ft) a kivitelezői végszámla alapján utalandó összeget 9.995.344 Ft előlegezze meg az
Egyesület részére a mielőbbi elszámolás érdekében.

Az ideiglenesen átadott pénzeszközről kölcsönszerződés készül, melynek tervezetét mellékeljük az
előterjesztéshez

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a témával kapcsolatos döntést
meghozni szíveskedjenek az alábbiak szerint:

……………/2013.(X.17.)sz. határozati javaslat

Fegyverneki Községi Sportegyesület műfüves pálya építésével kapcsolatos forrás
megelőlegezéséről

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9.995.344 Ft összegben megelőlegezi
Fegyverneki Községi Sportegyesületnek a műfüves pálya építésére elnyert LEADER
támogatást.

2. Az 1. pontban szereplő ügylet lebonyolítására jóváhagyja a határozat mellékletét képező
szerződést.

3. A szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.

Fegyvernek, 2013. október 10.

(: Tatár László :)
Polgármester

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
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Támogatási szerződés

A kölcsönszerződés létrejött egyrészről Fegyvernek Város Önkormányzata (székhely: Fegyvernek,
Felszabadulás út 171, adószám: 15736534-2-16) képviseli Tatár László polgármester (lakhely: Fegyvernek, Háy
Mihály út 24, szül.hely: Szolnok, szül.dátum: 1965.08.28.), a továbbiakban: Fegyvernek Önkormányzat

másrészről Fegyverneki Községi Sportegyesület (székhely: Fegyvernek, Felszabadulás út 165, adószám:
19227667-2-16) képviseli Szabó Ferenc (lakhely: Fegyvernek, Hársfa út 11, szül.hely,: Fegyvernek szül.dátum:
1948.02.10..) továbbiakban: SE
között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

Előzmények: a Fegyverneki Községi Sportkör 2011-ben pályázatot nyújtott be műfüves pálya építésére az
önkormányzati tulajdonú sportpályán. A támogatásról szóló határozat alapján Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzat 81/2013.(VI.20.) számú határozatában döntött a Fegyverneki Községi Sportegyesület által
megpályázott és támogatott műfüves pálya saját erejéhez való hozzájárulásról illetve a támogatás megelőlegező
hitellel kapcsolatos költségek átvállalásáról.
A kivitelezés 2013. nyarán befejeződött. A Sportkör a kivitelezés befejezését követően 2013. augusztus 30-án
kifizetési kérelmet nyújtott be az MVH-hoz. A kifizetési kérelem hiánypótlásaként 2013. október 11-ig meg kell
küldeniük a kivitelező számlájának pénzügyi teljesítésről szóló igazolást. A támogatás megelőlegezésére az
OTP-hez benyújtott hitelkérelmük azonban eddig az időpontig nem kerül elbírálásra. A szerződés és az összeg
feletti rendelkezési jog várhatóan 2013. október 21-től él.
Az Önkormányzathoz írt levelükben kérik a Képviselőtestülete, hogy az igényelt hitel összegéből (9.996.000 Ft)
a kivitelezői végszámla alapján utalandó összeget 9.995.344 Ft előlegezze meg az Egyesület részére a mielőbbi
elszámolás érdekében.

1.) Fegyvernek Önkormányzat a mai napon megelőlegezi az SE részére 9.995.344- Ft-ot, azaz kilencmillió
kilencszázkilencvenötezer háromszáznegyvennégy forintot, mely összeget az SE 11745066-20023625 számú
pénzforgalmi számlájára utalja. SE a támogatás felvételét/pénzforgalmi számlára való megérkezését jelen
szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

2.) A támogatás visszafizetése: Az SE a támogatás összegét az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt-hez
benyújtott támogatás megelőlegező hitel folyósításának napján, de legkésőbb azt követő egy banki napon belül a
Fegyvernek Önkormányzat 11745066-15409993 számú bankszámlaszámára utalja.

3.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön ellenértékeként SE ügyleti kamatot nem fizet a
Fegyvernek Önkormányzat.

4.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kölcsön biztosítása céljából a Fegyvernek Önkormányzat
nem köt ki biztosítéknyújtási kötelezettséget az SE részére.

5.) Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után –, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Fegyvernek, 2013. október hó 10 napján.

……………………… …………………………
SE

Szabó Ferenc elnök
Fegyvernek Város Önkormányzata

Tatár László polgármester

Gál Istvánné
Pénzügyi ellenjegyző

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. október 17-ei ülésére a hulladékszállítási
közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai fejlesztésről

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint az bizonyára Önök előtt ismert az Országgyűlés 2013 évtől jelentős változásokat vezetett be a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás területén, melyet változásokat jogalkotó a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXCX törvény keretében szabályozza.
Az Önkormányzat Intézménye a megváltozott jogszabályi környezetben 2013 évben 4 település hulladék-
szállítási közszolgáltatását biztosítja szerződés keretében.
A megváltozott szabályok és megnövekedett előfizetői szám miatt jelentősen megnött a adatszolgáltatási,
nyilvántartási kötelezettség.
A Kormány szintén 2013 év júliusától 1-től meghatározta a szolgáltatás díját valamint részletesen szabályoz-
ta a kibocsátandó számla adattartalmát és formáját. (Színes sávban kell feltűntetni a rezsicsökkentés aktuális
összegét, a göngyölt összeget valamint a rezsicsökkentés nélküli összeget stb.). A jelenlegi infrastrukturális
háttér ezt a feladatot biztosítani nem tudja. A változások át/bevezetése kötelező minden szolgáltató számára,
amennyiben ezt nem teszi meg úgy kibocsátott számlánként, automatikusan 10.000 Ft bírságot állapít meg,
ez esetünkben átlagosan 2000 számlával számolva 20.000.000 Ft –os bírságot vonhat maga után.
Fentiek alapján szükségesnek látjuk új szoftver beszerzését. Az előzetes tárgyalásokat lefolytatva a szüksé-
ges „szemétszállítási” szoftver ára nettó 465.000 + Áfa azaz 590.550 Ft (az összeg tartalmazza a meglévő
adatbázis migrálását) számlázó és pénztár modul nettó 225.000 Ft + ÁFA azaz 285.750 Ft, a szükséges hard-
ver beszerzés összege várhatóan nettó 200.000 + ÁFA azaz 254.000 Ft. A beruházás összes nettó költsége
890.000 Ft + ÁFA azaz 1.130.000 Ft.
Az új rendszer alkalmas lesz a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla előállítására valamint hatékonyab-
bá teszi a szerződések, számlák, kiegyenlítések további nyilvántartását (vonakodós számla, szerződés stb.)
kezelését. Jelentős előrelépést okozna a hátralékok időben törtnő kezelésében valamint a gazdasági/előfizetői
adatok naprakész nyilvántartásában.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat alábbiak szerinti elfogadására:

............./2013.(X.17.) sz. határozati javaslat:

Hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásához szükséges informatikai fejlesztésről

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

1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal hulladékszállítási köz-
szolgáltatás végzéséhez szükséges informatikai fejlesztés megvalósítására az eszközök és szoftverek
beszerzésére mintegy 890.000 Ft + ÁFA azaz 1.130.000 Ft értékben.

2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések
megkötésére.

Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. Buzás Istvánné dr., jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Nardai Dániel, mb. intézményvezető.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2013. október 9.
Tatár László
polgármester

Készítette: Nardai D.;




