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Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. decemb er 14-ei ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:









I.

November 29-én szakmai egyeztetést folytattam a Jász- NagykunSzolnok Megyei K özgyű lés elnökével a TOP megyei indi kátoro k
teljesítése előrehaladásán ak áttekint éséről, valamint ugyan ezen a
napon az ehhez kap csolódó K özút kezelői hozzájáru lás kiad ásáró l
a Magyar K özút Nonp rofit Zrt. kép viselőivel.
November 30-án H erman József alpolgármest er ú r képvi selt a
Véradók n apja alkalmából a Vöröskereszt megyei szervezetén e k
ünnepségén, ahol első alkalommal köszönték meg a mun káltat ó k
támogató hozzáállását. Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
Kamaratermében tartott eseménynek fővédnökeként Dr. Kállai Mária
kormánymegbízott is részt vett.
December 3-án Advent első vasárnap ján részt vettem az els ő
Adventi gyertya meg gyújtásán.
December 5-én Herman József a lpolgármester ú r képvi selt a
Jász-Nagykun-S zolnok Megyei Polgári Védelmi S zövetség álta l
szervezett a Légoltalmi Liga 80 éves évfordu lójának megyei
ünnepségén.
Ugyanezen
a
napon
a
4-es
kereszteződé s
körforgalmának tervezéséről folytatt am tárgyalást a K SK
Mérnöki Iroda tervezői vel.
Tájékoztatom a Ti sztelt K épviselő-testü let et, hogy a Fegyverneki
Roma Nemzeti ségi Ön kormányzat Miku lás csomagot osztott a
hátrán yos helyzetű roma és nem roma gyerekekn ek, amel y
finan szí rozására 100.000,- Ft-ot bi ztosítottam a polgármeste ri
keretből.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: október hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
1
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
17+1
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:

II.

2
rendkívüli
települési
rendkívüli települési támogatás elutasítás

támogatás megáll.
-

-

Polgármesteri keret felhasználás:
2017. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2017. november 30-ig felhaszn.(ügyfelek):
5.940.820,- Ft
(civil szervezeteknek):
2.502.580,- Ft
ÖSSZESEN:
8.443.400,- Ft
Ebből: szociális segély:
1.537.265,- Ft
szoc.segély természetben: 1.371.600,- Ft
kölcsön:
3.031.955,- Ft
Ebből 2017. november 30-ig visszatérült összesen
2.086.740,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
356.660,- Ft

III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2017. szeptember 30-ig:
a.) árubeszerzés (bruttó):
- Célbeton Kft.:
- Don-agro:
- Mol:
- Kunsági Sertésért.:
b.) ingatlanvásárlás:
- Róna panzió:

IV.

27.061.894,15.741.147,14.459.679,6.534.386,- Ft

6.800.000,- Ft.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. december 07.
Tatár László
polgármester
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Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-i ülésére az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról ( meghatározott kivétellel )a képviselő-testület
dönt.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. februári ülésén a 3/2017.(II.15.)
számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.577.513 eFt. Ez
idáig a költségvetés főösszegét két alkalommal a 13/2017.(V.29.) és a 18/2017.(IX.28.)
számú rendeleteivel módosította a Képviselő-testület. A költségvetés főösszege jelenleg
2.516.939 eFt.
A jelenlegi módosító javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 242.658 eFt-tal
növekszik, melyet kiemelt előirányzatonként, illetve további részletézésben és indoklással az
előterjesztés további részében mutatunk be.
A költségvetés módosítása összefoglalva az alábbiak miatt vált szükségessé:
A teljesség igénye nélkül a legfontosabb tételeket kiemelve:
- 408/2012.(XII.28.) számú korm. rendelet alapján kifizetett bérkompenzáció és
kapcsolódó járulékainak beemelése miatt (kiadási oldalon személyi juttatások és
járulékok, bevételi oldalon az állami támogatás),
- Az Annaházi óvodaegység rekonstrukciójára kapott támogatás (28.500 eFt), a RÖT
(5.000) beemelése
- az állami támogatások évközbeni változása támogatás növekedés : kiegészítő
támogatások (bölcsődei dolgozók kiegészítő támogatása, polgármester bértámogatása,
minimálbér és garantált bérminimum támogatása
- előirányzat átcsoportosítások kiemelt előirányzatok között ( technikai átvezetések)
- kiemelkedően magas összegű módosítást eredményez a TOP- Energetikai pályázat
beemelése mind a bevételi mind a kiadási oldalon (168.801 eFt)
- Év közben induló hagyományos közfoglalkoztatási programok támogatásai és
kiadáásai
- tartalékok változása miatt
- év közbeni kötelezettségvállalások előirányzatosítása
- beruházások, felújítások a szöveges javaslat és a 2-3. melléklet szerint
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A módosítási javaslat elfogadása esetén a költségvetés főösszege 2.759.597 eFt-ra módosul.

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A b e v é t e l i előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:

-8.482.000 Ft

Működési bevétel:
-242.000 Ft
Bölcsőde
- Gondozási díj fizetésére kötelezettek számának csökkenése miatt bevétel csökkenés -242.000 Ft
Intézményfinanszírozás :
-8.240.000 Ft
Óvoda
Intézmény finanszírozás:
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.11.30-ig)
93.000 Ft
- Gyermeklétszámhoz és pedagógus minősítéshez kapcsolódó ped. bértámogatás növ. 2.200.000 Ft
- Gyermeklétszám és fajlagos mutató növekedés miatti működési tám. emelkedés
527.000 Ft
- normatíva emelkedés miatt önkormányzati kiegészítés csökkentés
-2.727.000 Ft
- előirányzat teljesítési szintre történő módosítása miatt önkormányzati kiegészítés
csökkentés
-8.513.000 Ft
Bölcsőde
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra(2017.11.30-ig)
39.000 Ft
- Település adóerő-képessége alapján állami normatíva kieg. bölcsőde működésre
4.275.000 Ft
- állami normatíva emelkedés és előirányzat teljesítési szintre történő módosítás
együttes hatása miatt önkormányzati kiegészítés csökkenés
-4.134.000 ft
A k i a d á s i előirányzatokat javaslom módosítani, ill. átcsoportosítani.

-8.482.000 Ft

A személyi juttatások :
-3.802.000 Ft
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom módosítani:
Óvoda
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.11.30-ig)
77.000 Ft
- létszámmozgás és betegszabadságra átcsoportosítás miatt
-2.320.000 Ft
- betegszabadság előirányzatra
302.000 Ft
- létszámmozgáshoz kapcsolódó céljuttatás előirányzat csökkenés
-347.000 Ft
- étkezési hozzájárulás igénybe nem vett része
-939.000 Ft
- külső személyi juttatás (megbízási díj) csökkenés
-210.000 Ft
- közlekedési költségtérítés előirányzat csökkenés
-357.000 Ft
Bölcsőde
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzációra (2017.11.30-ig)
32.000 Ft
- betegszabadságra átcsoportosítás és alapilletmény maradvány
-28.000 Ft
- betegszabadság előirányzatra
9.000 Ft
- átcsoportosítás jutalom előirányzatra
60.000 Ft
- étkezési hozzájárulás igénybe nem vett része
-81.000 Ft
Járulékok:
-871.000 Ft
A járulékokat javaslom csökkenteni a bér csökkenéssel összefüggésben
Óvoda
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2017.11.30) 16.000 Ft
- egyéb bérelőirányzat változáshoz kapcsolódó járulék változás
-525.000 Ft
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- rehabilitációs hozzájárulás előirányzat csökkenése (teljesülés 2018.év elején)
-99000 Ft
- táppénz hozzájárulás előirányzatra
120.000 Ft
- egészségügyi hozzájárulás előirányzat csökkenése (étk.-hez kapcs.)
-220.000 Ft
- személyi jövedelemadó előirányzat csökkenése
-149.000 Ft
Bölcsőde
- 432/2016.(XII.15.) sz. Korm. rendelet alapján bérkompenzáció járuléka(2017.11.30)
7.000 Ft
- egyéb bérelőirányzat változáshoz kapcsolódó járulék változás
9.000 Ft
- egészségügyi hozzájárulás előirányzat csökkenése (étk.-hez kapcs.)
-18.000 Ft
- személyi jövedelemadó előirányzat csökkenése
-12.000 Ft
Dologi kiadások:
-2.744.000 Ft
Óvoda
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (könyv, folyóiratról irodaszerre)
-30.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (nem szakmai anyagról irodaszerre)
-20.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (hajtó, kenőanyagról irodaszerre)
-5.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (irodaszer előirányzat növekedés)
55.000 Ft
- hajtó- kenőanyag előirányzat csökkenés
-30.000 Ft
- munkaruha előirányzat csökkenés
-10.000 Ft
- nem szakmai anyag előirányzat csökkenés (elmaradt karbantartás, munkaszemüveg)-1.150.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (internet díj ei.-ról informatikai szolg.-ra)
-5.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (informatikai szolgáltatás előirányzat növekedés) 5.000 Ft
- telefon és internet előirányzat csökkenés (kedvezőbb díjak miatt)
-133.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (csatornadíjról gázdíjra)
-440.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (gázdíj előirányzat emelésére)
440.000 Ft
- csatornadíj előirányzat csökkenés
-233.000 Ft
- kisjavítási szolgáltatás előirányzat csökkenése
-80.000 Ft
- szakmai tevékenység előirányzat csökkenése (óraszám csökkenés miatt)
-185.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (szállításról belföldi kiküldetésre)
-75.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (belföldi kiküldetés előirányzat emelése)
75.000 Ft
- szállítás, hulladékszállítás, kéményseprés, rovarirtás előirányzat csökkenés
-291.000 Ft
- egyéb szolgáltatás előirányzat csökkenése
-12.000 Ft
- dologi kiadások előir. csökkenéséhez kapcsolódó, továbbá fizetendő ÁFA csökk.
-505.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (1 és 2Ft-os érmék kerekítésére más rovaton
nem szerepeltethető előir.-ról)
-4.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (1 és 2Ft-os érmék kerekítési különbözetére)
4.000 Ft
- más rovaton nem szerepeltethető kiasdások előirányzatának csökkenése
-71.000 Ft
Bölcsőde
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (irodaszer előir. átcsoportosítás munkaruhára)
-2.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (munkaruha előirányzat emelése)
2.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (karb. anyag, rovarirtás ei. átcsop gázdíjra)
-85.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (gázdíj előirányzat emelésére)
85.000 Ft
- rovarirtás előirányzat csökkenése
-2.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop. (kisjavítási szolg. ei. átcsop áramdíjra)
-10.000 Ft
- technikai tétel: dologin belüli átcsop.(áramdíj előirányzat emelésére)
10.000 Ft
- egyéb szolgáltatás, belföldi kiküldetés előirányzat csökkenése
-34.000 Ft
- dologi kiadások előir. csökkenéséhez kapcsolódó ÁFA előir. csökk.
-8.000 Ft
Beruházások
-1.065.000 Ft
Óvoda
- beruházási előirányzat csökkenése (olcsóbb megvalósulási szint miatt ld.3.mell)
-1.069.000 Ft
Bölcsőde
- beruházási előirányzat növelése (vízforraló)
4.000 Ft
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Létszám változása
2017. október 1-től az ÖNO-ba történő áthelyezés miatt 1fővel csökken az óvodában
foglalkoztatottak száma (önként vállalt feladat), ami 2017. évben 0,17fő álláshely csökkenést
jelent. Így az álláshelyek száma 43,98-ról 43,81-re csökken.

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

1.635 eFt

Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

1.635 eFt

-Közművelődési érdekeltség növelő támogatás (45735/2016/KOZOSMUV)
-Kultúrális illetménypótlék támogatás
-Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások)

A kiadások előirányzatát javaslom növelni alábbiak szerint:

A személyi juttatások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:

968 eFt
1.314 eFt
-647 eFt

1.635 eFt

907 eFt

-Törvény szerinti illetmények, munkabérek (0511011) átcsoportosítás
- 532 eFt
-Kulturális illetménypótlék
1.077 eFt
-Céljuttatás, projektprémium (0511031)
282 eFt
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
- 170 eFt
-Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások 450 eFt
(051221) átcsoportosítás
-Egyéb külső személyi juttatások (051231) átcsoportosítás
- 200 eFt
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó javaslom módosítani az
alábbiak szerint:
237 eFt
-Szociális hozzájárulási adó (05211)
237eFt
A dologi kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:
170 eFt
-Üzemeltetési anyagok beszerzése (053121) átcsoportosítás
-Informatikai szolgáltatások igénybevétele (053211)
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (053221)
-Közüzemi díjak (053311)
-Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (053341) átcsoportosítás
-Egyéb szolgáltatások (053371)
-Kiküldetések kiadásai (053411)
-Fizetendő Áfa (053521)
-Egyéb dologi kiadások (053551)
-1 és 2 Ft érmék kerekítési különbözete (0535531)

A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

- 141 eFt
- 80 eFt
80 eFt
170 eFt
- 100 eFt
650 eFt
50 eFt
138 eFt
- 600 eFt
3 eFt

321 eFt
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BERUHÁZÁS
-Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641)
-Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (05671)

61 eFt
17 eFt

FELÚJÍTÁS-Ingatlanok felújítása (05711)
-Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 805741)

191 eFt
52 eFt

III. ÖNKORMÁNYZAT
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Személyi juttatások
0512361
Reprezentáció
díszpolgári gyűrű átcsop
dologi kiadásokba

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

ei. Módosítás

0
56
-170
-170
-170

JÁRULÉKOK
05241

05271

55
Egészségügyi
hozzájárulás

50

kifizetéshez kapcsolódó
ehó

50

SZJA

5

Dologi kiadások
053551

170
Egyéb dologi kiadások

170

díszpolgári gyűrű átcsop
dologi kiadásokba

170

Felhalmozási kiadások

1

=Beruházások
05641

1
Egyéb te. Beszerzések

-2 480

ASP eszközbeszerzés
(technikai tétel)

-2 480

6

05631

Informatikai eszköz
beszerzés

2 481

ASP eszközbeszerzés
(technikai tétel)

2 481

013350 - Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyvi
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Bevétel összesen:
5 320
Működési bevételek
0940211

Tárgyi eszk. Bérbead.
Származó
Orthoprofil Alföld
szerződés szerint

094021

20
4 135
4 135

Kiszámlázott Áfa
kapcsolódó Áfa

094111

20

Szolgáltatások
ellenértéke
bérleti díjak

094061

5 320

1 145
1 145

Egyéb működési bevétel
-egyéb bevétel

20
20

Kiadások összesen:

312

JÁRULÉKOK
05241

2
EHO
teljesítés alapján

05271

1
1

SZJA
teljesítés alapján

1
1

DOLOGI KIADÁSOK
0531261

Mindazok amelyek nem
számolhatóak el
szakmai anyagnak

302
88

7

sóder cement, festék,
tisztítószerek Róna
0532111
0532211
0533111
0533121

053511

Internet
Internet
Telefon, fax
Telefondíj
Villamos energia
Villamos energia
Karbantartás kisjavítás
légkondi tisztítás,
biztonsági felülvizsgálat
Róna
Működési Áfa
-kapcsolódó Áfa

88
9
9
9
9
66
66
100
100
30
30

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

8
8

=Beruházás
05641

05671

Egyéb te. Beszerzés

6

-Róna eszközbeszerzés

6

Beruházási Áfa

2

-Beruházások Áfaja

2

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

091121

Települési
önkormányzatok egyes
köznev. Fel. Tám

októberi felmérés alapján

1 331

1 331

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
44 442
44 442

8

091131

Települési
önkormányzatok
szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

októberi felmérés alapján

szoc.ágazati pótlékok
bölcsődei pótlékok

091141

-1 885

2 964
299

Települési önk.
Kulturális feladatainak
támogatása
érdekeltség növelő
támogatás
kulturális pótlék

091151

1 378

919

-395
1 314

Működési célú
költségvetési
támogatások és
kiegészítő támogatások
-9-11 havi
bérkompenzáció
-PM béremelés
támogatása

11 346

1 964
403

-minimálbér és garantált
bérminimum emelés
támogatása

3 979

RÖT

5 000

9

09211

Felhalmozási célú
önkormányzati
támogatások
érdekeltségnövelő
támogatás
Annaházi Óvoda
korszerűsítés

29 468

968
28 500

Kiadás összesen:

0

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

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

Bevétel összesen:

0

Kiadás összesen:

11 392

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

1 518

=Működési c. támogatásértékű kiadások

05506081

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
belülre-társulások és
költségvetési szerveik
normatíva csökken

1 518

1 518

-646

szociális ágazati
összevont
pótlék+járulékai

359

bérkompenzáció+járulék

655

-óvodából
családgondozó
visszahelyezése
-normatíva lemondás
miatt

1 100
50

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
0591511

Óvoda és Bölcsöde
finanszírozása

9 874
-8 240

10

-BÉRKOMPENZÁCIÓ
ÓVODA 170
EfT+BÖLCSI 53 efT
=állami
=Önkormányzati
kiegészítés
0591521

=állami
=Önkormányzati
kiegészítés

=Önkormányzati
kiegészítés

=Önkormányzati
kiegészítés

0
2 282
-647
2 637
732
1 905
5 638
927
4 711

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

0591561

1 635

Gyermekélelmezési
Konyha finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591551

-15 374

Polgármesteri Hivatal
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591541

7 002

Művelődési Ház és
Könyvtár finanszirozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ

0591531

132

3 230
448
2 782

Orvosi Rendelő
finanszírozása
-BÉRKOMPENZÁCIÓ
=Önkormányzati
kiegészítés

4 974
99
4 875

11

031030 - Közterület rendjének fenntartása
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
bérkompenzáció 9-11.
hó

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

ei. Módosítás

61
47
47

47

JÁRULÉKOK
05211

13
Szociális hozzájárulási
adó
9-11. havi
bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

13
13

DOLOGI KIADÁSOK
0533721

1

Biztosítási díjak

1

-kötelező gépjármű
fel.bizt.

1

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

ei. Módosítás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094011

094061

094072

462

Készletértékesítés

350

térkő értékesítés bevétele

350

Áfa

97

módosításig teljesített

97

Áfa visszatérítés

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
462

0

12

módosításig teljesített

094111

Egyéb működési
bevételek (munkaeszköz
tartozás)

15

Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2 371
398

=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
0511131

338

Céljuttatás,
projektprémium

338

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

338

=Külső személyi juttatások
051231

60

Egyéb külső személyi
juttatások

60

külső szem.juttatás

60

JÁRULÉKOK
05211

188
Szochó
-jutalom kifizetés
tartalék terhére

-módosításhoz
kapcsolódó
05251
Táppénz hozzájárulás
-táppénz
DOLOGI KIADÁSOK
0531231
Hajtó és kenőanyag
felhasználás
0531241
Munkaruha védőruha

0531261

053341

053361

-módosításig teljesített
összeg
Mindazok melyek nem
számolhatók el szakmai
anyagként
-módosításig teljesített
összeg
Karbantartás kisjavítás
átvezetés szakmai tev.
Segítő szolgáltatásokról
Szakmai teékenységet
segítő szolgáltatások

108
92
16
80
80
1 785
630
630
178
178
500
500
300
300
-300

13

átvezetés szakmai tev.
Segítő szolgáltatásokról
053371

0533721

053511

053521
053551

-300

Egyéb szolgáltatások

15

munkavédelmi
szolgáltatás és
hulladékszállítás

15

Biztosítási díjak

104

-motor és ingatlan
biztosítás
Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó
-módosítással
kapcsolatos
Fizetendő általános
forgalmi adó
-fizetendő Áfa
Egyéb dologi kiadás
-módosításig kerekítés
miatt

104
357
357
0
0
1
1

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0
0

=Beruházás
05641

Egyéb te. Beszerzés

05671

Beruházás Áfa

-1
1

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

ei. Módosítás

Bevételek összesen:
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ
BEVÉTELEK
=Működési célú
051101141

Közfoglalkoztatottak
bére
5 fő motorfűrész kezelő
(áthúzódó lesz
2018.02.28-ig

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
1 117
1 117

1 117
1 117

399

14

3 fő hagyományos
2017.03.01-2017.05.31ig

718

KIADÁSOK összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
=Foglalkoztatottak személyi juttatáai
051101141

Közfoglalkoztatottak
bére
5 fő motorfűrész kezelő
(áthúzódó lesz
2018.02.28-ig
3 fő hagyományos
2017.03.01-2017.05.31ig

0511031

1 624
1 369
1 369
1 117

399

718

Céljuttatás,
projektprémium

128

-jutalom kifizetés
tartalék terhére

128

051231

Külső személyi
juttatások

59

0511132

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai

65

JÁRULÉKOK
05211

247
Szociális hozzájárulási
adó
-jutalom kifizetés
tartalék terhére
5 fő motorfűrész kezelő
(áthúzódó lesz
2018.02.28-ig
3 fő hagyományos
2017.03.01-2017.05.31ig
-egyéb a módosításhoz
kapcsolódó

05252
Táppénz hozzájárulás
DOLOGI KIADÁSOK
Egyéb szolgáltatások
053371
(munkavédelmi
szolgáltatások)

207
28

54

97

28
40
8
8

15

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Készletértékesítés
094011
bevétele
hús, tej, fűszerpaprika
6 900
egyéb
Szolgáltatások
094021
ellenértéke
mezőgazdasági
szolgáltatás, öntözővíz,
2 232
stb
Egyéb működési
094111
bevételek
-munkaeszköz tartozás
094061

Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Céljuttatás,
0511032
projektprémium
-jutalom kifizetés
tartalék terhére

948
22 387
2 573

1 154

Fogl. Egyéb személyi
juttatása
-betegszabadság

051231

1 882

Áfa visszatérülés
áfa visszatérülés

0511131

40

Kiszámlázott Áfa
módosításhoz
kapcsolódó

094071

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
12 002
12 002

710

Egyéb külső személyi
juttatások
-egyéb személyi

MUNKAADÓKAT TERHELŐ
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó
-jutalomhoz kapcsolódó

709
669
566
254

16

-módosításhoz
kapcsolódó
Egészségügyi
05241
hozzájárulás
05251
Táppénz hozzájárulás
05271
Személyi jövedelemadó
DOLOGI KIADÁSOK
0531221
Irodaszer
0531171
Vegyszer
0531231
Hajtó és kenőanyag
0531241

Munkaruha, védőruha

0531261

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el
230 q tőzeg beszerzése

312
2
100
1
44 581
55
270
5 886
256
19 738

327

053211
0532211
0533111
0533121
0533131
053331

Informstikai szolgáltatás
Telefon
Villamos energia
Gázdíj
Vízdíj
Bérleti és lízing díjak

10
31
200
250
20
1 300

053371

Egyéb szolgáltatás
(munkavédelem,
gumijavítás,
autómosás500)útépítési
anyagok szállítása 561

1 061

0533741

Szállítás
230 q tőzeg szállítása

053511

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

053521

Fizetendő általános
forgalmi adó

053551

Egyéb dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

11
140

4 216
10 400
410
-25 436

17

=Beruházás
05621

-25 496
Ingatlan beszerzés
létesítés

7 350

Tűzi-víztározó

3 350

Tejház

4 000

056221

termőföld vásárlás
kiadásai

05641

Egyéb te. Beszerzés

-27 505

átcsportosítás dologi
kiadásokra szakmai
anyagként el nem
számolható kiadásokra
aszfalt zúzott kő, kavics
stb

-20 155

átcsportosítás '05621-re
ingatlan létesítés
4000Tejház+3350
tűzivíztározó

-7 350

05651

100

Részesedés beszerzése

60

Hírös paprika
05671

60

Beruházás Áfa

-5 441

módosításhoz
kapcsolódó

-5 441

042120 - Mezőgazdasági támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0

18

042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Kiadások összesen:

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0
2 425

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

178

=FOGLALKOZTATOTTAK
JUTTATÁSAI
0511132

Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
-bérkompenzáció 9-11.
hó

178

178

Járulékok
05211

30
Szociális hozzájárulási
adó
-bérkompenzáció 9-11
hó

30
2 217

DOLOGI KIADÁSOK
0531171

Vegyszer
Teljesítés alapján

870
870

0533791

Más egyéb
szolgáltatások
(napraforgó szárítás)

360

053511

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

332

III. mód. Kapcsolódó
Áfa

332

Fizetendő Áfa

655

053521

042220 - Erdőgazdálkodás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:
Bevételek Összesen:

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

ei. Módosítás

0
1

Támogatás értékű bevételek
=Működési célú támogatások

1
1

19

0916041

Egyéb fejezeti kezelésű
előirányzatból

1

-erdőtelepítés támogatás

1

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

ei. Módosítás

Dolodi kiadások
0531261

053511

053371

ei. Módosítás

999

Mindazok melyek nem
számolhatóak el
szakmai anyagként

561

-saját erős utak aszfalt

561

Működési előtezetesen
felszámított Áfa

152

-saját erős utak aszfalt

152

Egyéb szolgáltatás

286

-Aszfalt szállítás

286

Felhalmozási kiadások

-14 682

=Beruházások

-14 682

05641

05671

Eegyéb te. Beszerzés

-11 561

Marx K. út építés (saját
rezsis beruházás így
dologi kiadás)

-11 561

Beruházás Áfa

-3 121

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
-13 683

20

Marx K. út építés (saját
rezsis beruházás így
dologi kiadás)

-3 121

Bevételek összesen:

0

051050 - Veszélyees hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Kiadás összesen:
Dologi kiadások
Mindazok melyek
0531261
szakmai anyagként nem
9
számolhatók el
053521

Fizetendő Áfa

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
10
10

1

Bevételek összesen:

337

Működési bevételek
094071

337

Áfa visszatérítés

337

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

ei. Módosítás

ei. Módosítás

Kiadás összesen:
Dologi kiadások
053521

Fizetendő Áfa

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
48
48

48

Bevételek összesen:
Működési bevételek
094071
Áfa visszatérítés

48
48
48

052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:
Működési bevételek

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
1 763
1 763

21

094021

Szolgáltatások
ellenértéke

094061

Kiszámlázott Áfa

369

094071

Áfa visszatérülés

28

Kiadás összesen:
DOLOGI KIADÁSOK
Mindazok melyek
0531261
szakmai anyagként nem
számolhatók el
Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások
053342
Caterpillalar ezer
üzemórás szerviz
Más egyéb
0533791
szolgáltatások autómosás
YMB-935

1 366

216
216
108

7

10

0533741

Szállítás

22

053512

Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

40

053552

Egyéb dologi kiadások

29

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Bevétel összesen:

ei. Módosítás

Támogatás értékű bevételek

168 801

=Felhalmozási célú támogatás
0925031

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
168 801

168 801

Egyéb fh.c. fejezeti kez.
Ei-ból
TOP 2.1.3-15energetika

Kiadás összesen:

168 801
197 301

22

Felhalmozási kiadások

197 301

=Beruházás
05621

05671

168 801
Ingatlanos beszerzése
létesítése

132 914

TOP 2.1.3-15Energetikai fejlesztés

132 914

Beruházás előzetesen
felszámított Áfa

35 887

TOP 2.1.3-15Energetikai fejlesztés

35 887

=Felújítás
05711

05741

28 500
Ingatlanok felújítása

22 441

Annaházi Óvoda
felújítása

22 441

Felújítás előzetesen
felszámított Áfa

6 059

Annaházi Óvoda
felújítása

6 059

064010 - Közvilágítás
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

ei. Módosítás

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
0
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066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
ei. Módosítás
szám
0 Nyilvántartási számlák
Bevétel összesen:
Működési bevételek
094012

094022

094062

094112

ei.
ei.
Módosítás Módosítás
852
852

Készletértékesítés
ellenértéke

152

-térkő, szegélykő
értékesítés

152

Szolgáltatások
ellenértéke

481

-hirdetési díjak
továbbszámlázott díjak
bevétele, , libherr bérlés
Tomaj tb

481

Kiszámlázott általános
forgalmi adó

159

-kapcsolódó Áfa

159

Egyéb működési
bevételek

60

- igazgatási szolgáltatási
díjak, postai forgalom
stb

60

Kiadások összesen:

11 215

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

935

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
05110111

Köztisztviselők,
közalkalmazottak bére

615
544

544

0511031

0511071

Céljuttatás
projektprémium

7

-módosításig telj. Összeg

7

Béren kívüli juttatások

25

24

-módosításig telj. Összeg
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
bérkompenzáció 9-11.
hó
=Külső személyi juttatás
Munkavégzésre
051221
irányuló egyéb
jogviszony
0511131

módosításig telj.
051231

25
39
39
320
300
300

Egyéb külső személyi
juttatás

20

módosításig telj.

20

JÁRULÉKOK
05211

288
Szociális hozzájárulási
adó
bérkompenzáció 9-11.
hó
III. mód. Kapcsolódó

05242

05272

0533131

9
197

Egészségügyi
hozzájárulás

48

cafeteria, reprezentáció
kapcsololódó

48

Személyi jövedelemadó

34

cafeteria, reprezentáció
kapcsololódó

34

DOLOGI KIADÁSOK
0531171
Vegyszer
patkányméreg
beszerzése
0532211

206

1 361
62
62

Telefon

30

várható teljesítés

30

Víz és csatorna díjak

491

várható teljesítés

491

25

053371

0533721

0533741

Egyéb szolgáltatás

292

-Aszfalt és egyéb
útépítési anyag eszköz
szállítás szállítás

292

Biztosítási díjak

13

-teljesítés alapján

13

Szállítás

32

-szállítási szolgáltatás

32

053511

Működési Áfa

053523

módosításhoz
kapcsolódó Áfa
Fizetendő általános
forgalmi adó
Fizetendő Áfa
módosításig

170
170
271
271

Támogatás értékű kiadások

810

=működési célú
05506071

810
Egyéb, önkormányzati
kv. Szerv részére

810

A Törökszentmiklósi
tűzoltóság

500

A Kisújszállási
tűzoltóságtűzoltóság

310

Felhalmozási kiadások

78

=Beruházások
05641

05671

78
Egyéb te.beszerzés,
létesítés

62

fémpolc beszerzése

34

navigációs készülék
beszerzése

28

Beruházás Áfa

16

26

fémpolc beszerzése

8

navigációs készülék
beszerzése

8

TARTALÉKOK
055131

Tartalékok
=Működési tartalékok
-Polgármesteri keret
-szoc.segélyek
-kölcsönök
nonprofit
-visszatérülés
-Hivatali működési
támogatás
-Működési tartalék nő
III. módosítás
eredménye

7 743
7 743
535
-332
-406
-198
1 471

-221

7 429

=Felhalmozási
tartalékok

0

081030 -Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Kiadás összesen:

0

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Kiadás összesen:
Támogatás értékű kiadások

160
160
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05512031

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
belülre-nemzetiségiönk
Roma nemzetiségi
önkormányzat
támogatása

160

160

084031 - Civil szervezetek működési támogatása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

900

VÉGLEGESEN ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZ

05512031

900

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson
kívülre-egyéb civil
szervezetek,

900

Kötelezettségvállalás
alapján Sportegyesület és
alapítvány

755

Alapítványi támogatás
kiegészítés 2017. évi
pályázatokra

145

Bevétel összesen:

0

084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadás összesen:

400

Végleges Pe. Átadás

05512011

400

Támogatások ÁH-on
kívülre egyházi jogi
személyek részére
-2017. évi támogatás
kifizetése (Római
katólikus egyházközség
részére)

400

400
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104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevételek

316

Támogatás értékű bevétek

316

=Működési célú támogatás
0916041

fejezetri kezelésű ei.
-GYVT 20/a támogatás
pótigénylés

193

-GYVT 20/a támogatás
november

123

107020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Kiadások összesen:

0

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
094112

Egyéb működési
bevételek

3
3

KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

26

=MŰKÖDÉSI CÉLÚ

0964041

0

Működési célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
visszatérülése
államháztartáson
kívülről-háztartások
Polgármesteri keretből
adott visszatérülés

29

1 471

29

Más forrásból adott
visszatérülés

-1 471

=FELHALMOZÁSI CÉLÚ

26

Felhalmozási célú
visszatérítendő
támogatások, kölcsönök
0974043
visszatérülése
államháztartáson
kívülről-háztartások
Kiadás összesen:

26

398

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI
JUTTATÁSAI

398

054871

Köztemetés

66

054881

Önkormányzat által
saját hatáskörben (nem
szociális és
gyermekvédelmi
előírások alapján) adott
pénzbeni ellátás

332

polgármesteri keretből
adott segélyek

332

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Bevétel összesen:
Közhatalmi bevételek
Igazgatási szolgáltatási
0936032
díj
093611
Egyéb bírság
Késedelmi és
0936171
önellenőrzési pótlék
Működési bevételek
Készletértékesítés
094011
bevétele
094061
Áfa
Egyéb kapott (járó)
0940822
kamatok és kamatjellegű
bevételek
Szolgáltatások
094021
ellenértéke

Végleges
kötváll
5852

1 103
20
20
1 063
4 748
3 000
810
849
89

30

Felhalmozási bevéltelek
Részesedések
09541
értékesítése
Kiadás összesen:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Céljuttatás,
0511032
projektprémium
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
bérkompenzáció 9-11
hóig
JÁRULÉKOK
05211
szochó
bérkompenzáció 9-11
hóig
DOLOGI KIADÁSOK
0531261
053341
0533741
0533791

053511

1
1
3600
106
62
44
44
9
9
9
3485

Mindazok melyek
szakmai anyagként nem
számolhatók el
(vágósertés, vágómarha

2291

Karbantartás kisjavítás
Szállítás
Más egyéb
szolgáltatások
bérvágások
Működési célú
előzetesen felszámított
általános forgalmi adó

10
2
441

741

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Végleges
kötváll

Kiadás összesen:

0

Bevétel összesen:

0

096015 - Gyermekétkeztetés támogatása
Főkönyvi
szám

Főkönyvi szám név

Eredeti
előirányzat

Módosított
előírányzat

Előzetes
kötváll

Kiadás összesen:

149

Dologi kiadások
0533111

Villamos energia

Végleges
kötváll

149
15

31

0533121
053371
053511

Gáz
Egyéb szolgáltatás
Áfa

100
2
32

Kiadás összesen:

241342

Bevétel összesen:

241342

IV. FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Főkönyvi
Előirányzat
Előirányzat Előirányzat Előirányzat
Főkönyvi szám név
szám
mód
mód
mód
mód
BEVÉTELEK összesen:
25
25
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Szolgáltatások
094021
25
ellenértéke
-telefonszámla
továbbszámlázás,
25
anyakönyvi események
bevételei
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 182
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
904
=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
0511071
Béren kívüli juttatások
-átvezetés
SZÉP kártya 05110721
vendéglátás
-átvezetés béren kívüli
juttatásokról
Foglalkoztatottak egyéb
0511131
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 09-11. hóig
JÁRULÉKOK
05211
Szociális hozzájárulási

904

0511031

700
700
-169
-169
62
62
311
311
176
69

32

adó
-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok
Egészségügyi
hozzájárulás
-módosításig teljesített
összeg
05272
Személyi jövedelemadó
III. sz. mód kapcs.
Előirányzat növelés
DOLOGI KIADÁSOK
Könyv, folyóirat
0531121
beszerezés
-tervezetthez képest több
a felhasznás
Egyéb információ
0531131
hordozó
-tervezetthez képest több
a felhasznás
0533221
Gázdíj
-tervezetthez képest több
a felhasznás

69

05242

053511

Működési célú Áfa

-többlet felhasznáshoz
kapcsolódó Áfa
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

53
53
54
54
381
90
90
-90
-90
300
300
81
81
721

=Berzházások
05621
05641

05671

Ingatlanok beszerzése
Hálózat kiépítés Párthááz
Egyéb tárgyi eszköz
beszerzés
aprópénz szortírozó
pénzkazetta
Mikrohullámú sütő
hűtőszekrény
vízforraló
3 db irodaszék 3 db
fogas 5 db
Beruházás Áfa
aprópénz szortírozó
pénzkazetta
Mikrohullámú sütő

721
394
394
174
8
36
13
43
4
44
26
153
2
10
3
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hűtőszekrény
vízforraló
3 db irodaszék 3 db
fogas 5 db
Hálózat kiépítés Párthááz

11
1
12
7
107

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

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

165

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

75

=Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Céljuttatás,
projektprémium
-jutalmazás
0511071
Béren kívüli juttatások
átvezetés
05110721 SZÉP kártya vendéglátás
átvezetés
Foglalkoztatottak egyéb
0511132
személyi juttatásai
-Bérkompenzáció
kifizetés 09-11. hóig
JÁRULÉKOK
Szociális hozzájárulási
05211
adó

75

0511031

05241
053511

80
80
-54
-54
19
19
30
30
60
25

-bérkompenzációhoz
kapcsolódó járulékok

7

-egyéb módosításhoz
kapcsolódó szochó

18

EHO
cafeteriához kapcsolódó
SZJA

17

cafeteriához kapcsolódó

18

DOLOGI KIADÁSOK
053411
Kiküldetések kiadásai
-igény növekedés miatt

Előirányzat
mód

17
18

30
30
30

104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások

34

Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
0 Nyilvántartási számlák

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

Előirányzat
mód

315

KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0916041
GYVT ellátások
-gyermekvédelmi
utalványok
-gyermekvédelmi
utalványok novemberi
terv

315
315
192
123

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

ei. Módosítás

ei.
Módosítás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Intézményfinanszírozás
Központi, irányító szervi
098161
támogatás
=GYVT támogatás
=bérkompenzáció és
járulékai
=Önkormányzati
kiegészítés egyéb
növekedés hivatali
működési tartalékbólmiatt
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:

Előirányzat
mód

ei. Módosítás
2 662

2 637

315
417

1 905
25
2 662

A) FEGYVERNEKI GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Módosítás
Bevétel összesen:
158
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
158
094071
ÁFA visszatérülés
158
-teljesítési adatok alapján
158
Kiadás összesen:
8 848
Személyi juttatások
7 253
05110111 Közalkalmazottak bére
4 326
Teljesítési adatok alapján
4 326
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0511031
05110431
0511091
0511101
0511131

051221

Céljuttatás projektprémium
Teljesítés alapján
Túlóradíjak
Teljesítési adatok alapján
Közlekedési költségtérítés
-átvezetés
Egyéb költségtérítés
-átvezetés
Foglalkoztatottak egyéb
személyi juttatásai
bérkompenzáció,
betegszabadság
Egyéb jogviszony
-mb. intézményvezető megbízási
díja 1-2 havi

051231

Egyéb külső személyi
technikai (jutalom)
JÁRULÉKOK
05211
SZOCHÓ
kifizetéshez kapcsolódó ehó
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében
Főkönyvi
Főkönyvi szám név
szám
Bevétel összesen:
Kiadás összesen:
Személyi juttatások
05110111 Közalkalmazottak bére
Teljesítési adatok alapján
0511031

Céljuttatás projektprémium

Teljesítés alapján
05110431 Túlóradíjak
Teljesítési adatok alapján
0511091
Közlekedési költségtérítés
-átvezetés
0511101
Egyéb költségtérítés
-átvezetés
Foglalkoztatottak egyéb
0511131
személyi juttatásai
bérkompenzáció,
betegszabadság
JÁRULÉKOK
05211
SZOCHÓ

611
611
620
620
359
359
-359
-359
1 471
1 471
165
165
60
60
1 595
1 595
1 595

ei. Módosítás

ei.
ei.
Módosítás Módosítás

-99
-300
-300
30
30
200
200
-15
-15
-44
-44
30
30
-13
-15

ei.
Módosítás
0
92

36

kifizetéshez kapcsolódó ehó
05241
EHÓ
-teljesítés
05271
SZTJA
-teljesítés
DOLOGI KIADÁSOK
0531221
Irodaszer
Teljesítési adatok alapján
Mindazok melyek szakmai
0531261
anyagként nem számolhatók el
Teljesítés alapján
053211
Informatikai szolgáltatások
Teljesítési adatok alapján
0533121
Gázdíj
Teljesítési adatok alapján
0533031
053341
053371
0533721
053511

Vízdíj
Teljesítés alapján
Karbantartás
Teljesítési adatok alapján
Egyéb szolgáltatás
Teljesítési adatok alapján
Biztosítási díjak
Teljesítési adatok alapján
ÁFA
Teljesítési adatok alapján

-15
1
1
1
1
204
3
3
40
40
2
2
90
90
5
5
8
8
5
5
1
1
50
50

104037- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Módosítás
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
-610
Személyi juttatások
-1 000
05110111 Közalkalmazottak bére
-1 000
Teljesítési adatok alapján
-1 000
JÁRULÉKOK
-216
05211
SZOCHÓ
-220
kifizetéshez kapcsolódó ehó
-220
05241
EHÓ
2
-teljesítés
2
05271
SZJA
2
-teljesítés
2
DOLOGI KIADÁSOK
606

37

0531231
053211
0532111
0532211

533111
0533121
0533031
053341
05371
0533721
053511

Hajtó kenőanyag
Teljesítési adatok alapján
Informatikai szolgáltatások
Teljesítési adatok alapján
Internet
Teljesítési adatok alapján
Telefon telefax
Teljesítési
adatok
alapján

15
15
15
15
2
2
10
10

Villamos energia

130

Teljesítési adatok alapján

130

Gázdíj
Teljesítési adatok alapján

150
150

Vízdíj
Teljesítés alapján
Karbantartás
Teljesítési adatok alapján
Egyéb szolgáltatás
Teljesítési adatok alapján
Biztosítási díjak
Teljesítési adatok alapján
ÁFA
Teljesítési adatok alapján

30
30
-200
-200
2
2
35
35
417
417

900020 - Funkcióra nem sorolható bevételek
Főkönyvi
ei.
ei.
ei.
Főkönyvi szám név
ei. Módosítás
szám
Módosítás Módosítás
Módosítás
Bevétel összesen:
0
Kiadás összesen:
-2 534
Személyi juttatások
-3 580
05110111 Közalkalmazottak bére
-3 000
Teljesítési adatok alapján
-3 000
05110431 Túlóra
-617
Teljesítési adatok alapján
-617
051221
Egyéb jogviszony
7
Teljesítési adatok alapján
7
051222
Egyéb külső
30
Teljesítési adatok alapján
30
JÁRULÉKOK
-795
05211
SZOCHÓ
-795
kifizetéshez kapcsolódó ehó
-795
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DOLOGI KIADÁSOK
0531241
Munkaruha
Teljesítési adatok alapján
0533741
Szállítás
Teljesítési adatok alapján
053511 Működési Áfa
Teljesítési adatok alapján
FELHAKMOZÁSI KIADÁSOK
=Beruházás
05611
Immateriális javak beszerzése
Teljesítési adatok alapján
05641
Egyéb te. Besz
Teljesítési adatok alapján

B)
FEGYVERNEKI
MEZŐGAZDASÁGI,
FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

1 841
200
200
1 250
1 250
391
391
0
170
170
-170
-170

VÁROSÜZEMELTETÉSI

ÉS

Bevételi előirányzat javasolt emelése + 3.230 eFt

- Az intézményfinanszírozás növekedése a bérkompenzáció összegével a 2017. évben
szeptember-től – december-ig kifizetett és térített + 367 eFt illetve annak járulékaival
emelkedik + 81 eFt..
- Önkormányzati kiegészítés összegével + 2.782 eFt emelkedik.

Kiadási előirányzat javasolt emelése + 3.230 eFt

- Személyi juttatás javasolt emelése + 2.578 eFt , mely a 2017. szeptember-től – decemberig
-ig a bérrel kifizetett és meg nem tervezett bér kompenzáció összegével emelkedik + 448 e
Ft, illetve az év folyamán kifizetett jutalmak ,illetve 1 fő meg nem tervezett cafetéria
összegével, és szintén 1 fő költségtérítés összegével emelekedik.

- Járulékok javasolt emelése + 652 eFt, mely a bér kompenzáció után 2017.szeptember-től
december-ig kifizetett járulékok meg nem tervezett részével illetve a jutalmak és cafetéria
után kifizetett járulékok összegével emelkedik.
- Dologi kiadások összege változatlan ugyanis csak technikai átcsoportosításokat hajtottunk
végre.
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- Beruházások előirányzatánál nem terveztünk változást kiadásaink az előirányzatoknak
megfelelően teljesültek.

C ) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ
Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat:

+ 557 e Ft-tal
+ 557 e Ft

A háziorvosi körzetben elvégzett INR vizsgálatért, valamint a gépjármű és lőfegyver
alkalmassági vizsgálatokért elvégzett díjak és az esetlegesen felmerülő látlelet
kiállításával kapcsolatos díjak befizetése nem került tervezésre, ezért ezen előirányzat
összegét szükséges megemelni. Valamint a vállalkozó háziorvosok által negyedévente
fizetett működési költséghozzájárulás mértéke is eltér a tervezett értékektől.

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni

+ 5 849 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat

+ 3 849 e Ft-tal
+ 3 459 e Ft,

-

Céljuttatás, projektprémium előirányzat

+ 70 e Ft,

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

+ 82 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+ 238 e Ft.

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani
- Szociális hozzájárulási adó előirányzat

+ 581 e Ft-tal
+ 575e Ft,

-

Egészségügyi hozzájárulás előirányzat

+ 1 e Ft,

-

Táppénzhozzájárulás

+ 5 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Gyógyszer előirányzat

+ 490 e Ft-tal
+ 125 e Ft,

-

Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak előirányzat

+ 90 e Ft,

-

Villamos energia előirányzat

+ 20 e Ft,

-

Gázdíj előirányzat

+ 90 e Ft,

-

Egyéb szolgáltatások előirányzat

+ 110 e Ft,

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat

+ 55 e Ft.

Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni

+ 929 e Ft-tal
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-

Informatikai eszközök beszerzése előirányzat(nyomtató)

+ 200 e Ft,

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat

+ 570 e Ft,

-

Felszámított általános forgalni adó előirányzat

+ 159 e Ft.

Nagyobb összegű beruházásra kerül sor, az I. háziorvosi körzet 2018. Január 1. napjától
Fegyvernek Város Önkormányzata által kerül működtetésre. Számítógép, nyomtató,
vérnyomásmérő és egyéb szakmai anyagok, tárgyi eszközök beszerzése van szükség, hogy a
törvény által előírt minimum feltételeket teljesíteni tudjuk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- Szolgáltatások ellenértéke előirányzat

+ 63e Ft-tal
+ 63 e Ft

A Kiadások előirányzatát javaslom alábbiak alapján csökkenteni

- 504 e Ft-tal

A személyi juttatások előirányzatát javaslom csökkenteni
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat

- 676 e Ft-tal
- 764 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Gázdíj előirányzat

+ 88 e Ft.
+ 149 e Ft-tal
+ 70 e Ft,

-

Irodaszer, nyomtatvány előirányzat

+ 10 e Ft,

-

Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak előirányzat

+ 30 e Ft,

-

Postaköltség előirányzat

+ 5 e Ft,

-

Szállítás előirányzat

+ 5 e Ft,

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat

+ 29 e Ft.

Beruházási kiadások összegét javaslom megemelni
- Informatikai eszközök beszerzése előirányzat(nyomtató)
-

Felszámított általános forgalni adó előirányzat

+ 23 e Ft-tal
+ 18 e Ft,
+ 5 e Ft.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint

+ 171 e Ft-tal
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Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Köztisztviselők közalkalmazottak bére előirányzat

+ 1 686e Ft-tal
- 356 e Ft

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett
juttatások előirányzat
+ 1820 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani
- Szociális hozzájárulási adó előirányzat
Dologi kiadások összegét javaslom csökkenteni
- Hajtó- és kenőanyag előirányzat

+ 51 e Ft,

+ 171 e Ft.
+ 370 e Ft-tal
+ 370 e Ft.
- 1 885 e Ft-tal
– 150 e Ft,

-

Gázdíj előirányzat

+ 40 e Ft,

-

Karbantartási, kisjívítási szolgáltatások előirányzat

– 50 e Ft,

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat

– 1820 e Ft,

-

Egyéb szolgáltatások előirányzat

+ 70 e Ft,

-

Szállítás előirányzat

+ 5 e Ft,

-

Biztosítási díjak előirányzat

+ 20 e Ft,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fogorvosi alapellátás, cofog: 072311
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 264 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+ 133 e Ft-tal
+133 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni
+ 131 e Ft-tal
- Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak előirányzat + 20 e Ft
-

Gázdíj előirányzat

+ 30 e Ft,

-

Karbantartási, kisjívítási szolgáltatások előirányzat

+ 50 e Ft,

-

Szállítás előirányzat

+ 3 e Ft,

-

Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzat

+ 28 e Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- Egyéb működési célú támogatások áht belül előirányzat

+ 787 e Ft-tal
+ 787 e Ft.
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A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni

+ 352 e Ft-tal

Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása
- Céljuttatás, projektprémium előirányzat

+ 209 e Ft-tal
+ 128 e Ft,

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat

+ 74 e Ft,

-

Egyéb külső személyi juttatások előirányzat

+ 7 e Ft.

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Könyv, folyóirat előirányzat

+ 143 e Ft-tal
– 7 e Ft,

-

Mindazok, melyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak előirányzat

+ 50 e Ft

-

Telefon előirányzat

+ 5 e Ft

-

Gázdíj előirányzat

+ 30 e Ft,

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltaások előirányzat

+ 38 e Ft,

-

Postaköltség előirányzat

+ 4 e Ft,

-

Kiküldetések kiadásai előirányzta

+ 8 e Ft

-

Szállítás előirányzat

+ 5 e Ft,

-

Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetések előirányzat

+ 10 e Ft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032
A bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint:
- Egyéb működési célú támogatások áht belül előirányzat

- 32 e Ft-tal
– 32 e Ft.

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani

+ 217 e Ft-tal

Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint:
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat

+ 217 e Ft-tal

-

Működési c. előzetesen felsz. áfa előirányzat

+ 210 e Ft,
+ 7 e Ft.

A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének emelésére kerül
sor + 4 974 e Ft összeg értékben.
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkombenzációra 3 fő jogosult. A bérkompenzéció
összege járulékkal együtt 3 hónapra 88 e Ft, 2017. évre összesen 360 e Ft.
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Beruházás-Felújítás módosítása 2-3. melléklet

Az eredeti költségvetés 12.782 eFt felújítási feladatot tartalmazott. A 13/2017.(V.29.) számú
rendeletével a Képviselő-testület 11.152 eFt-ra módosította az előirányzatot. A
18/2017.(IX.28.) számú rendelettel 6.367 eFt csöökent az előirányzat. Jelen előterjesztésben
emelésre teszünk javaslatot. Az Annaházi óvodaegység rekonstrukciója 28.500 eFt-tal a
Művelődési Ház és Könyvtár javaslata 243 eFt-tal növeli az előirányzatot.
A módosító javaslat mindösszesen: 28.743 eFt-tal növeli az előirányzatot 35.110 eFt-ra.
Beruházási feladatra 97.891 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselőtestület 2017. évre. A fenti
rendeletekkel a beruházási előirányzat májusban 98.731 eFt-ra , majd szeptemberben
800.608 eFt-ra emelkedett .
Az aktuális költségvetési módosító javaslat összességében 129.369 eFt növekedést tartalmaz,
melynek eredményeképpen a beruházási előirányzat önkormányzati szinten 930.004 eFt-ra
emelkedik.
Minden Intézmény tett módosító javaslatot.
A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde módosító javaslatában a megvalósult beszerzések összegére
módosítja előirányzott kiadásait.
A Művelődési Ház a mellékletben részletezett eszközöket szerezte be az év folyamán 978 eFt
összegben.
Az Önkormányzatnál jelentős a módosítás összege. A TOP-Energetika fejlesztés pályázat
beemelése következtében 168.801 eFt-tal nő az előirányzat, ennek forrása támogatás.
A Marx K. út építése saját rezsis beruházásként a költségvetési számvitel szabályai szerint
dologi kiadások között szerepel. További tételek részletesen, kormányzati funkciónként a
mellékletben találhatók.
A Polgármesteri Hivatalnál az átszervezéssel kapcsolatosan történtek beszerzések, fogas,
forgószék beszerzés és hálózat kiépítés kiadásai növelik az előirányzatot.
A Gyermekélelmezési Konyha csak technikai módosítást javasol, mely nem jelent összegbeni
változást.
Az Orvosi rendelőnél beszerzésre került egy hűtőventillátor, 2 db nyomtató , vérnyomásmérő
került beszerzésre, valamint a betöltetlen háziorvosi körzetbe informatikai eszközbeszerzés és
egyéb tárgyi eszköz beszerzése indokolt. Ezek mindösszesen 952 eFt kiadási előirányzat
növekedést jelentenek.
A melléklet tételesen és részletes tartalmazza a javasolt módosításokat.
Kérem szíveskedjenek megvitatás után az előterjesztést az alábbi rendelettervezettel
elfogadni!

(: Tatár László :)
polgármester

Készítette: Temesváriné
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2017.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.)
rendeletének módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

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

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

Összes
előirányzat
(eFt)
2.759.597
1.712.250
985.347
62.000
2.759.597
1.745.526
965.571
48.500

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

I.
II.
Működtetési Felhalmozás
célú bevétel összesen
1.) Állami támogatás
620.989
29.468
2.) Működtetési bevétel
318.325
0
3.) Közhatalmi bevétel (helyi
92.698
0
adó és egyéb)
4.) Gépjárműadó
15.000
0
5.) Támogatás értékű bevétel
543.129
933.289
6.) Átvett pénzeszköz
9.070
0

(eFt)
Mindösszesen

650.457
318.325
92.698
15.000
1.476.418
9.070
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7.) Kölcsön törlesztése
8.) Saját, felhalmozási c.
bevétel
9.) Maradvány igénybevétele
MINDÖSSZESEN:

11.500
0

36
22.554

11.536
22.554

101.539
1.712.250

0
985.347

101.539
2.697.597

3.§.
A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:
KIADÁSOK:
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:
Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulékok
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
ÁH-on kívülre
Ellátottak
pénzbeli juttatásai
Támogatások ÁHon belülre
Tartalék
Adott kölcsönök

1.636.119
703.671

Önként
vállalt
feladat
109.407
30.007

1.745.526
733.678

120.398

6.517

126.915

615.192
3.444

60.357
12.500

675.549
15.944

17.239

0

17.239

138.678

26

138.704

25.997
11.500

0
0

26.294
11.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
Kötelező
feladat
ÖSSZESEN:
Fejlesztési
célú
tartalék
Támogatásértékű
kiadás
beruházásra
Munkált.lakáscélú
támogatás
beruházásra
Önkormányzati
beruházás
Önkormányzati
felújítás

(e Ft)
Összesen

(e Ft)
Összesen

962.936
297

Önként
vállalt
feladat
2.635
0

0

0

0

0

0

0

927.369

2.635

930.004

35.110

0

35.110

965.571
297
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Részesedés
I-II. MINDÖSSZESEN:
eFt

160

0

160

(finanszírozási kiadások nélkül nélkül)

Kötelező
feladat
MINDÖSSZESEN:

2.599.055

Önként
vállalt
feladat
112.042

Összesen

2.711.097

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

Létszámkeret (álláshely):
ebből közfoglalkoztatás:
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata
ebből közc. foglalkoztatás
334,09
ebből közalkalmazott
14,5
ebből diákmunka
0,32
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
B)
Fegyverneki
Mezőgazdasági,
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő
Csorba
Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Fegyverneki
Telephelye 16,875

fő
473,6
334,09
43,31
7,63
348,91

22,75
17,5
22,75
10,75

5.§.
A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból
és ingatlan értékesítésből 2017. évi bevétele :
112.747eFt.
Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis : 56.373,5 eFt-ot.

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

1.

2.

TARTALÉKOK megnevezése
Eredeti előirányzat
I. módosítás összesen
II.módosítás összesen
III. módosítás összesen
Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret
I. módosítás
II.módosítás

Összeg(eFt)
90.943
-29.677
-42.715
7.743
26.294
6.000
-5.358
-383

III. módosítás
RÖK maradványa

I. módosítás
3.

Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése

4.

I. módosítás
II.módosítás
2016. évi áthúzódó
járulékok
I. módosítás

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

bérek

és

2013. évi normatíva visszafizetési
kötelezettség

II.módosítás
Hivatali
működési
támogatás
tartaléka
II.módosítás
III. módosítás
Szabadtartalék intézményi elvonás
I. módosítás
2017. évi állami előleg
I. módosítás
Szociális
ágazati
pótlék
visszafizetési kötelezettség
II. módosítás
Gyermekétkeztetés
fejlesztési
maradvány
visszafizetési
kötelezettség
II. módosítás
Start közfoglalkoztatási előleg
2017. évre
II. módosítás
Épített környezetért alap
Önkormányzati
lakásértékesítési
szla
I. módosítás
Lakásépítési szla
Májusi módosítás eredménye
II. módosítás

535
1.727
-1.727
7.500
-1.687
-5.813
65.602
-65.602
7.300
-7.300
2.814
-2.593
-221
2.636
-2.636
21.009
-21.009
41
-41
32

-32
56.498
-56.498
3.127
3.272
-3.272
297
41.200
-26.553
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III. módosítás

7.429

7. §.

Ez a rendelet 2017. december 28. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr Pető Zoltán
jegyző

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-ei ülésére a
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Fegyvernek Város Településképi
Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.
A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek
előzetes tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi
arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint.
Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a
Lechner Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra
kerültek a TAK és Tkr. készítésekor. A tervezetek lakossági és államigazgatási
véleményeztetése megtörtént. Az államigazgatási véleményezés szintén a Lechner
Tudásbázis digitális egyeztető felületén kellett, hogy történjen a Rendelet előírásai alapján.
A TAK feltöltése 2017. november 17-én, Tkr. feltöltésre 2017. november 17.-én került sor.
A beérkezett vélemények szerint átdolgozott TAK tervezet jelen előterjesztés mellékletét
képezik. A partnerségi véleményeztetés keretein belül a lakosság részéről nem érkezett
írásos észrevétel.
A TAK készítője elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az előterjesztési
anyag már a pontosított TAK – ot tartalmazza.
A településképi arculati kézikönyvet a Képviselő-testületnek határozattal kell jóváhagynia.
A jóváhagyott kézikönyvet rövid, közérthető összefoglaló kíséretében az önkormányzat
honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban az önkormányzati
hivatalban. Ezen túlmenően az elfogadott dokumentumokat az elfogadásról szóló
jegyzőkönyvvel együtt digitális formában meg kell küldeni, a Lechner Tudásközpontba, az
állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal
illetékes járási építésügyi osztályának, vagy elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. § (1) c)
alpontja szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a kézikönyvet fogadja
el az alábbi határozati javaslattal:
………../2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján – a község partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló ÖR rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség
Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megtárgyalta a
településképi rendeletet megalapozó a határozat mellékeltét képező „Fegyvernek
Településképi Arculati Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. december 08.

Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„ A szülőföld szálai örök összekötők
a tájjal és a földdel, amiből az ember lett,
és amivé lesz, és nem szakadhat el soha”
(Fekete István)

Mindenkinek van egy település az életében, amit az otthonának
nevez, annak érez. Van akinek megadatik, hogy ez a hely a
szülőhazája, más úgy választja magának. A hely, ahol élünk
olyan kell, hogy legyen ahova jó hazajönni, ahol jól érezzük
magunkat. Nemcsak attól otthonos egy település, mert ott
élünk, hanem attól, hogy olyan a környezetünk, a házak, utcák,
terek, közterületek, a település központja, hogy jó rágondolni,
hogy ha máshol vagyunk, vágyakozunk hazatérni.

5
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Mindenkinek szüksége van egy otthonra egy olyan épületben, amelynek közvetlen és tágabb környezete
megfelel az elvárásainak. Olyan helyre, ahova visszavonulhat a nyüzsgő város zajától, ahol napi feladatai
elvégzése után megpihenhet, ahol biztonságban érezheti magát. Az erre való törekvés alakítja a
környezetet, teremti meg az életkörülményeket.
Az élhető környezet megteremtése nemcsak az önkormányzat feladata. Mindenki hozzáteszi a saját
egyéniségét, vágyait, életét. Mindenki megmutatja, hogy számára mi az értékes, a szép, az élhető, ahol ő
szívesen lakik. És mindezt összhangba kell hozni a szabályok szerinti lehetőségekkel.

A házak homlokzata, kerítése, rendezett kertje, a kerítések, közterületek összképe alkotja a település
arculatát. Ez a kézikönyv segítség szeretne lenni abban, hogy mindenki mégjobban megismerje
környezetét, felfedezze értékeit, és a megőrízendő településképet. A könyv ajánlásokat tartalmaz, hogy
hogyan tudnánk településünk arculatát megőrízni, még szebbé, jobbá, esztétikusabbá tenni
környezetünket. Iránymutatást ad arra nézve, hogy az adott területen milyen épületet építsünk, milyen
legyen a kerítésünk, milyen színeket használjunk, amivel az adott utcaképbe illeszkedő épületet
építhetünk.
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A kézikönyvet ajánljuk mindazok figyelmébe, akik építkezni, felújítani, bővíteni szeretnének és azoknak is
akik csak álmodoznak, vagy szeretnék jobban megismerni környezetüket, és ajánljuk azoknak is, akik
érdeklődnek a település iránt.
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2. FEGYVERNEK BEMUTATÁSA
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER

Fegyvernek Város Magyarország keleti részén, az Észak - Alföldi Régióban, Jász - Nagykun - Szolnok
Megyében, a Törökszentmiklósi Járás területén található. A megyeszékhelytől távolsága 34 km, közúton a
4. számú főközlekedési úton (Budapest – Szolnok- (Fegyvernek) – Debrecen – Nyíregyháza – Csop (Ukrajna)
közelíthető meg, mely jelentős tranzit forgalmat bonyolít le Románia és Ukrajna irányába.
Továbbá érinti a települést a 34. számú főút Tiszafüred (Tisza-tó) irányában, a 3216 számú Fegyvernek –
(Tiszaroff) Tiszafüredi, a 3223 számú Nagykörü (komp) – Fegyverneki és a 4204 számú (Örményes)
Kuncsorba – Fegyverneki országos mellékút.
Közvetlen vasúti állomása nincs, a 100. számú vasúti fővonal az örményesi vasútállomásról érhető el.
Fegyvernek Magyaország kistájainak katasztere alapján a Szolnok – Túri sík nevű kistájon helyezkedik el.
„A kistáj 80 és 105 m (Király halom) közötti tszf - i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett hordalékkúpsíkság. A felszín több mint 50% - a alacsony ármentes síkság, negyede-negyede az enyhén hullámos síkság
(a Ny-i részen), ill. az ártéri szintű síkság (peremeken) orográfiai domborzattípusába sorolható. A kistáj
képében szórványosan megjelenő, 1-5 m magas, löszös homokkal fedett homokbuckák, a kistáj D-i felében
mindenfelé megjelenő, kusza hálózatot alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok
jelentenek némi változatosságot.
A kistáj mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg-száraz éghajlatú területhez, a D-i részek már
igen szárazak. A kistáj kelet felől a Hortobágy-Berettyóra támaszkodik, míg nyugaton kanyargós
peremmel néz a Tisza árterére. A Tiszához csak kevés vízfolyás indul. Száraz, gyér lefolyású, erősen
vízhiányos terület.
A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz - nyár - éger
ligeterdők, a tölgy - kőris - szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos lösztölgyesek tekinthetők.
Gyakoriak a szikes mocsarak, a sós sivatagi társulások, a vakszifoltok, a hernyópázsitos rétek. A lágyszárú
fajok között megtalálható a süntök, a farkasfog, a magyar sóballa, stb.

A jelentéktelen kiterjedésű erdőgazdasági területeket fiatal- középkorú, zömében keménylombos erdők
borítják.
A mezőgazdasági növénytermesztés fontosabb kultúrái a búza, az őszi árpa, a kukorica és a cukorrépa.
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A zömmel löszös üledékeken 9 talajtípus alakult ki. A legnagyobb kiterjedésűek a kedvező mezőgazdasági
adottságú alföldi mészlepedékes és a réti csernozjomok.”
(Forrás: Dövényi: Magyarország kistájainak katasztere)
A Fegyverneket is magában foglaló tájrész hasznosításában a rétek és legelők, valamint ártéri jellegű
ligeterdők és rétlápok jellemzőek. Az enyhén hullámos síkság kisebb részei mélyedésekkel, szikes
laposokkal mozaikszerűen tagoltak. A mélyfekvésű laposokhoz agyagos, illetve szikes területek
kapcsolódnak.
A talajok jellemzően agyagos vályog és réti csernozjomok és mélyben sós változataik, valamint réti öntés
talaj. A település keleti-déli részén jobb minőségű talajok, míg a dél-nyugati oldalon inkább a kevésbé jó
minőségű szántóterületek fordulnak elő. A Tisza védgátjai közötti hullámtér időnként magas talajvízállású,
alacsonyártéri síkság, amelyet jellemzően fiatal, nyers öntéstalaj borít.
A település nyugati határának vízhálózatát a Tisza folyó és ártere, a folyószabályozást követően lefűzött
holtágak élővíz felületei, valamint a város keleti határát kettészelő Nagykunsági főcsatorna, határozza
meg.
A volt anyagnyerőhelyeken (vályogvető gödrök), mélyfekvésű mezőgazdasági területeken vízállásos,
nádas terület teszi mozaikossá a külterületet. (Büdös-lapos, Tinta-lapos határrészek)
Hagyományokkal rendelkeznek az itt élők az állattartásban (ló, juh, szarvasmarha), a szántóföldi
gazdálkodásban, az ehhez kapcsolódó élelmiszer feldolgozásban (pl.: hajdani malom) kertgazdaságok
művelésében (ártéri gyümölcsösök) és kézművesiparban (pl. fűzvessző feldolgozás). Ipari hagyományokkal
10
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is rendelkezett a település (hajdani fűrészüzem, stb.). Jelentős a „vízhez kapcsolódó” tevékenységek köre
(halászat a természetes vízfelületeken Tisza-folyó, horgászat a pihenést szolgáló Alsóréti Holt-Tisza) és a
mesterséges élővíz-felületek (öntözhető területek növelésére a Nagykunsági főcsatorna, stb.).
A település életét meghatározza a természetvédelemhez (pl.: Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez) szorosan
kötődő változatos, természeti értékekben dús táji környezet (Tisza ártere, a lerekesztett holtágak árterén
lévő természetes és mesterséges növénytársulások), és az itt élő sokszínű, gazdag állatvilág.
Fegyvernek nyugati határát változatos, mozaikos megjelenésű külterület jellemzi. Meghatározó táji eleme
a város e külterületének majd harmadát uraló Tisza folyó és a folyószabályozásával kialakult élővizű,
jelentős vízfelületű holtágak kanyarulatai, gátakkal szabályozott erdőkkel, faültetvényekkel borított
hajdani és jelenlegi ártere. A települést közvetlenül körbeölelő tájat kisebb erdősült területek, nagyobb
volt kertgazdasági területek, szántóterületek és jelentős nagyságú gyepek jellemzik. (Kavicsos rész,
Csobánkai rét határrész).
A település keleti-déli határrészeit ezzel szemben a korábbi nagyüzemi mezőgazdasági művelésű területek
egyöntetűsége, mértani felosztása és a kultúrtájat a rendezett medrű folyóként átszelő széles
Nagykunsági öntözőcsatorna, a belvízelvezető árkok, csatornák, földművek, gátak mérnöki vonalvezetése
jellemzi. Az egybefüggő mezőgazdasági területek (szántóföldek) és a település keleti és déli határában felfelbukkanó jelentős méretű gazdasági majorok, ipari létesítmények (volt major területén létesült
iparcsarnokok, üzemanyagtöltő állomás) határozzák meg a táj látványát. A város külterületének legújabb
jellegzetességei a határban megjelenő földgázkutak (Eperjes-halmi rész, Kavicsos) körbekerített területei.
A tájban megjelenő határozott vonalú közlekedési létesítmények (közlekedési utak,) kísérő növényzete
(fasorok, erdősávok) és a mélyfekvésű területek (volt vízfolyások kanyargó medrei, anyagnyerő helyek)
náddal borított és nyíltvizes felületei is hozzájárulnak a várost övező külterület látványának
sokféleségéhez.

Fegyvernek
termőtalajai
változatosak. A településnek
és környékének talaja réti
szolonyec, réti csernozjom,
illetve lepedékes alföldi mész.
A legeltetéses állattenyésztés
(Kavicsos major, Bálintmajor,
Alsó-major)
és
szántóföldi termelés mellett a
gyümölcsés
zöldségtermesztés (nagykörűi
határrész,
szapárfalui
határrészek) is virágzik a
településen.
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Kertgazdasági területek a hajdani ártéri területeken (Nagykörűvel szomszédos határrészen a holt-ágak
közötti területen), valamint termesztő-berendezés, kis fóliaalagutas művelési formában dinnyét és epret
termesztenek.
Fegyvernek hagyományaiban legeltető-állattartó település. A város külterületén kisebb-nagyobb
kiterjedésű majorokban korábban nagyüzemi állattartás folyt. A közelmúlt előnytelen gazdasági
környezetváltozásának következtében egyre több az üresen álló, vagy alig kihasznált gazdasági épület a
határban. Jelentős kis állatlétszámú állattartás jelenleg a kisebb tanyákon, és a Bálint-major egyes
területrészein, Kavicsos-major működnek (juhászat, lótartás, szárnyas-tartás).
Élő vízfolyás a Tisza-folyó, mely Nagykörű településtől választja el a város határát. Fegyverneknél a Tiszát
1856-ban szabályozták 74 átvágással, és ekkor építették ki a várost védő töltéseket is. A folyószabályozás
Vásárhelyi Pált és Kvassay Jenő nevéhez kötődik.
Fegyvernek
határában
jellemzők a folyó mentett oldali
hajdanán lefűződött, vagy a
folyószabályozással leválasztott
élővízű holtágak is Alsóréti
Holtág vagy Fegyverneki HoltTisza). A Tisza vízjárási
szeszélyeitől függetlenített volt
folyószakaszokat az itt élők,
horgásztóként, víztározóként
hasznosítják.

A településre jellemző, hogy a település központi intenzívebben beépített területein is az intézmények
földszint vagy földszint + 1 emeletesek. A legmagasabb épületek a templomok, melyek meghatározzák a
településsziluettet és a fő utca utcaképének alakító tényezői.
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Az intézmények zöme földszintes, így a település magassági értelemben nem tagolt. A sok zöld felület, az
utcafásítások mind meghatározó elemei a településképnek. A városközpont intézményekkel vegyes
beépítésen túl a többi lakóutca családiházas övezet. A lakóterületek között beékelődő kisebb gazdasági,
szolgáltató területeket találunk.
A belterület jelentős kiterjedésű zöldterületei, a jelentős méretű, rendezett, utóbbi években fejlesztett
sportpálya, a vásártér, és kisebb zöldterületek, melyek park és játszótér funkciót látnak el. Továbbá a
szintén nagy kiterjedésű zöldterületekhez sorolhatjuk a jelentős nagyságú temetők területeit.
Fegyvernek népességszáma 2015-ben 6447 fő. A városban az alapellátáson kívül szolgáltatások, üzletek,
kereskedelmi egységek, oktatási létesítmények állnak a Fegyverneken és a környékben lakók
rendelkezésére.
A településen az infrastruktúra kiépült, a vezetékes víz, csatorna, villany és gáz minden háztartás számára
elérhető. A csatornahálózat építése és a szennyvíztisztító telep átadása a közelmúltban fejeződött be. Az
utak burkolását pályázati forrásból a kézikönyv készítésével egyidőben végzik.
A következő fejezetekben bepillantást nyerhetünk Fegyvernek épített és természeti örökségébe, valamint
a településen lévő jó példákból is ízelítőt kapunk. Az ajánlásokat a településen építeni, felújítani,
átalakítani vágyók számára állítottuk össze.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK

„ Az építészet egyik szépsége az,
hogy minden alkalommal olyan,
mintha előlről kezdődne az élet.”
(Renzo Piano)

Fegyvernek Jász – Nagykun – Szolnok megye azon települései közé tartozik, ahol az elmúlt években számba
vették, rendszerezték az épített értékeket. Több éven át folyamatosan a városban dolgozó Tanácsné Soós
Erzsébet építész kitartó és precíz munkával készítette el a helyi értékvédelmi vizsgálatot és készítette elő
az örökségvédelmi rendeletet. A kézikönyv felhasználva az elmúlt évek értékvizsgálatát mutatja be
Fegyvernek város örökségi értékeit.
„Fegyvernek területe már a bronzkorban is lakott volt, régészeti ásatások során a szapárfalui részen és
Szakáll-pusztán találtak erre utaló tárgyakat, a belterületen, pedig vaskori szarmata leletek kerültek elő a
föld mélyéről. Fegyvernek múltja Szent László uralkodásától nyomon követhető. Fegyverhordozók faluja
volt, akik az Árpád-korban királyi szolgálónépként éltek ezen a területen. Innen ered elnevezése. A
település nevét 1212-ben említik először írásos emlékek, de előfordul az 1219. évi Váradi Regestrumban
is. A XIV-XV. században virágzó vámszedőhely a Tisza bal partján, jelentős halászattal. 1430-ban már
mezőváros, vásártartási joggal. Ennek emlékét őrzi az 1480 körül épült gótikus templom falmaradványa,
a Csonka-torony, ahogyan az 1514-ből származó címerkép is. Az 1300-as évektől a Domoszlai, a Kompolti,
majd a Guthy - Országh család rendelkezett nagyobb birtokkal a településen.
A török hódoltság korának végén 1686-87-ben Giraj tatár kán seregei teljesen elpusztították a falut.
Az évszázadok során háborúban, tűzvészben többször teljesen elpusztult a település. A település területén
az 1700-as évek végén 1800-as évek elején pusztaság volt. Az 1700-as évek közepétől majorsági cselédek
és dohányosok is lakták a Fegyverneki pusztát, egészen 1845-46-ig. Közülük gróf Szapáry József és
felesége, báró Orczy Anna szerepe a legjelentősebb. Ők telepítették be a német ajkú svábokat, 150
családot 1845-46-ban Bácsból és Torontál vármegyéből. Fényes Elek így ír 1851-ben Fegyvernekről:
„Roppant puszta Heves vármegyében a Tisza bal partján, Törökszentmiklós és Bánhalma közt. Van 3095
lakosa, kik többnyire cselédek, pásztorok, haszonbérlők.” A bárónő emlékére a telepet „Anna-ház”-nak
nevezték el. A 4-es számú főút mellett fekvő Szapárfalu pedig a gróf emlékét őrzi. Fegyvernek másik része
Baldácsy birtok volt, ahol magyar cselédek, béresek, feles dohányosok és házhely-taxát fizetők laktak. A
falunak 1850 óta van saját bírája. 1871-től nagyközség. Fegyvernek német lakosai a XIX. század utolsó
harmadára elmagyarosodtak, a német nyelvű oktatás 1895-ben megszűnt.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban fegyveresen nem vettek részt a telepesek, az annaháziak
például felmentést kértek Szemere Bertalan belügyminisztertől, mivel „az új telepesek a házépítéssel
vannak elfoglalva.”
14
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A szabadságharc bukása után Vörösmarty Mihály és Bajza József 1849 októberében két hétig Orczy Antal
házában rejtőzködött.
Fegyverneknél 1856-ban szabályozták a Tiszát (74 átvágással), s építették ki a települést védő töltéseket.
A kiváló termőföldi adottságú településen mindig a mezőgazdaság volt a meghatározó, ami a mindenkori
településpolitika függvényében olykor előnyére, a városiasodásban viszont hátrányára volt. „
(Forrás: Adatok Szolnok megye történetéből, Szolnok Megyei Levéltár)
Az 1940-es 1950-es évekre kialakuló iparosodásnak és ezzel együtt fejlődő polgáriasodásnak véget vetett
az államosítás. Ezek a történelmi tények még ma is rányomják a bélyegüket a település jelenlegi helyzetére
és fejlődési irányaira, lehetőségeire.
A település számára mind településtörténeti, mind közigazgatási szempontból jelentős 2013-ban a városi
rang elnyerése.

TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEJLŐDÉS
A történelem során Fegyvernek többször teljesen megsemmisült, majd az 1800-as évek elején kezdett
újra fejlődni. A községben 1846 -ban gróf Szapáry Istvánné báró Orczy Anna német ajkú lakosságot
telepített, akiknek lakótelkeket osztott.

I. Katonai felmérés (forrás: www. mapire.eu)
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Az általa alapított Annaházán (Sváb falu) szabályozott, mérnöki tervek alapján készült, párhuzamos
utcákra felfűzött, azonos méretű telkek voltak, melyeken meghatározásra került a beépítési mód és a
mérték is. Ez határozta meg a mai Fegyvernek településszerkezetét, az épületek telken történő
elhelyezését is.

Hasonló telekszerkezettel hozta létre gróf Szapáry István Szapárfalut, mely területen már nem teljesen
szabályos telekszerkezet alakult ki.
A két település között helyezkedett el Közép Fegyvernek, melyre a jellegzetes alföldi, halmazos
településszerkezet a jellemző. A telkek alakja és mérete szabálytalan, az épület elhelyezés is szabálytalan.
Fentiek miatt ezen településrészen hangulatos zeg – zugok szabályozatlan, kanyargós utcák, a telkeken
telekhatárok közelében, de azokkal szöget bezáróan elhelyezkedő, alacsony házak található. Ez a
településszerkezet ma még fellelhető az Árpád, Petőfi és a Vörösmarty utca környékén.
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III. Katonai felmérés (www.mapire.eu)

Napjainkban a településszerkezetre jellemző, hogy Annaháza beépült, kertvárosias lakóutcái és
telekszerkezete szabályos, ezen a részen találjuk a Szent Erzsébet útra és a főtér környékére felfűződő
településközpontot. Közép- Fegyverneken még kisebb részen fellelhető a szabálytalan telek alak, és
kialakult Közép – Fegyvernek és Szapárfalu között egy utóbbi időkben beépült gazdasági településrész,
valamint újabb lakóterületek. Szapárfalu fő útja mellett egy fokozatosan átalakuló kereskedelmi,
szolgáltató terület jött létre a tranzitforgalomra alapozva, míg a belső utcák inkább falusias beépítést és
telekhasználatot tükröznek.
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MŰEMLÉKEK

Római katolikus templom
A Római Katolikus templom 1862 – 63 között épült romantikus stílusban. A Bach korszak végén már
elkészült egy terv a templom építéséhez, de csak 1862–ben fogtak hozzá az építéshez, amikor Bartakovics
érsek plébániát alapított és Gerster Károly pesti építésszel felépíttette a templomot Feszl Frigyes és Kauser
Lipót közreműködésével.
1864 –ben avatták fel, Szent Vendel tiszteletére.
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Csonka tornyú templomrom (pusztatorony)
Fegyvernek és egyben Jász–Nagykun –Szolnok Megye egyik legrégebbi műemléke a gótikus stílusban 1480
körül épült Pusztatorony. Régészeti feltárását nem teszi lehetővé a körülötte lévő újtemető.
A téglából és kőből faragott négyzetes alaprajzú torony megmaradt 2 / 3 része mintegy 16 m–re
magasodik ki a jelenlegi környezetéből. A csatlakozó templom egyhajós, íves záródású volt, hossza 24 m
szélessége 21méter volt.
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Nepomuki Szent János szobor
A barokk stílusú műemléket 1775-ben Berényi Teréz
állíttatta, mely kemény mészkőből faragott
szoborcsoportból és a védelmére állított három lábon
álló, gúla alakú tetőszerkezetű, fazsindellyel fedett
védőépítményből áll. A háromszög alaprajzú, magas
szobortalapzaton a maradványokból még jól kivehető
a dús redőzetű ruhában ábrázolt Mária – szobor a
kisded Jézussal.
A szoborcsoport védelmét háromszögletű pilléreken
álló háromszög alaprajzú, zsindelyfedésű sátortetős
téglaépítmény szolgálja. A szobor feletti ún. cseh
süvegboltozatot kosáríves hevederek hordozzák.
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK
Városháza

Az épület 1896-ban épült községháza céljára. A Fegyverneken gyártott nagyméretű téglából készült,
lábazata vörös, homlokzata sárga keramit téglaburkolattal, kőporos vakolattagozatokkal díszítve. Az utcai
homlokzaton az előreugró részen az ablakok fölött kőből készült oroszlánfejek láthatók. A homlokzaton az
1848-as forradalom 100 éves évfordulója alkalmából emléktábla került elhelyezésre 1948-ban. Az épület
külső és belső kialakítása nem került átalakításra, őrzi ma is eredeti formáját.

Ipartestület székháza
Az épület 1927-ben épült a
helyi
iparosok
által
összegyűjtött
pénzből,
a
község anyagi támogatásával.
A település jelentős kulturális
szórakozó helye volt. Itt
működött
a
mozi,
az
ipartestület
hétvégeken
bálokat rendezett.
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Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola

Az épület 1928-ban épült 5 tantermes elemi iskolaként. Fegyvernek első emeletes épülete, mely a két
világháború közötti jelentős fejlődés egyik építménye. Az épületben belső átalakításokra az évek során sor
került, funkciója azonban nem változott, külső megjelenése az építéskori képet mutatja.

Orvos lakás

A két világháború között a község jelentős pénzt fordított az oktatás, az egészségügy, a kultúra
fejlesztésére. Ennek egyik épülete a községben dolgozó orvos részére lakás építése, bár eredetileg főjegyzői
lakásnak épült. Az épület 1928-ban készült, azóta átalakítás a külső homlokzaton nem történt.
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Bíró kastély és gazdasági épülete

A Bíró család jómódú értelmiség
családként élt Fegyverneken. A
kastély a XX. század elején épült.
Jelenleg bérlakásoknak ad helyet,
ennek megfelelően jelentős belső
átalakítások történtek, homlokzati
megjelenése azonban az eredeti
állapotát megtartotta.

A gazdasági épület változatlan funkcióval és homlokzati megjelenéssel őrzi építésének eredeti célját, mely
a XIX. század végén, XX. század elején épített gazdasági épületek építészeti örökségeként maradt fenn.
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Szapáry kastély, Angolkert Otthon
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A kastélyt Szapáry gróf építette, majd a Schwarcz család tulajdonába, a II. világháború után pedig állami
tulajdonba került. Jelenleg Idősek Otthona funkciót lát el.
Az épület északi és nyugati homlokzata eredeti állapotában megmaradt, a déli homlokzatán az új
rendeltetése érdekében jelentős átalakításokat végeztek, terasz kőkorlátját kivéve minden átalakításra
került. Eredeti állapotában maradt meg az épület déli homlokzata előtt egy mészkőből készült díszkút.
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Református templom

A templom 1928-ban épült, Hoffer József és Frecska János budapesti műegyetemi tanárok tervei alapján.
Az építést Nagy Sándor és Áy Mihály fegyverneki mesterek végezték. Az épület Magyarországon a két
világháború közötti időre jellemző stílusban, a hagyományokhoz még ragaszkodó, a klasszicista
megkötöttségeket már elhagyó modern stílusban épült. Egyhajós, a torony aszimmetrikus
elhelyezkedéssel a templomhajó északi oldalához épült.
A templomhajó méretei: szélessége 10,00 méter, hosszúsága 20,00 méter. A templom magassága 13,00
méter, a férőhelyek száma 250 fő. A torony alapja 4,00 x 4,00 méteres, magassága 23,00 méter, melyben
1 db 80 kg-os és 1 db 70 kg-os harang kapott helyet. A harangokat Mocsári Lajos és Szőke Sándor öntette.
Az épület a fegyverneki, un, „Wagner” féle nagyméretű téglából készült, homlokzatát burkoló tégla és
kőporos vakolat díszíti.
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Római katolikus plébánia
1861-ben a vallásalap költségére
megvásárlásra került Tóth Mátyás 9
holdas házas telke ill. földje, paplak
és templom céljára. A házból csekély
helyreállítás és bővítés utána paplak
lett, majd Hermann Ágoston tiszabői
káplán fegyverneki plébánossá való
kinevezése után, 1862-ben itt
állította fel a plébániát. Az épület
jelenlegi formája 1934-ben alakult ki.

Gőz- és hengermalom
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1860-ban épült ipari épület,
az akkori élő Tisza partjára. A
gőzfűrész üzem a Tiszán jött
rönkfát dolgozta fel, míg a
malomban
őrölt
liszt
országos hírű volt.

1938-ban kiégett, majd helyreállítás után a II. világháború alatt ismét kiégett. 1956-ban átkötő vasakkal
erősítették meg a falakat és az épületet termény tárolására használták. A többszöri kiégés és a
terménytárolás a falakat erősen megviselte, ezért állószékeket építettek a falak teherviselésének
kiváltására, a födémterhek felvételére. 1963-ban leállították, azóta nem üzemel. Állaga elhanyagolt, a
berendezést kiszerelték.

Tégla rakpart
A Tisza szabályozása előtt az élő Tisza
legjobban kinyúló kanyarulata volt a
Nagykörű és Tiszabő közötti szakasz,
melynek partjára települt Fegyvernek.
Az erős sodrás által okozott
partrombolás ellen 1888-ban állandó
tiszai védgátat építettek nagyméretű
téglából. A téglát a korabeli Wagner
féle téglagyárban gyártották. A Tisza
medrét azóta szabályozták, az ide
nyúló ága holtággá alakult, a védett
partszakaszon azóta sok helyen
felszedték a téglát.
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Lakóépületek:
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 210.
Báró Orczy Anna 1846-ban az ország
több vidékéről németajkú lakosságot
telepített a községbe. A módosabbak
által épített lakóépületek homlokzati
díszítőelemei és a nyílászárók
változatlan formában maradtak meg.
Homlokzati díszítőelem az ablakok
fölötti, homlokzati síkból kiugró,
konzolosan
alátámasztott
párkányelem, és az ablakok körüli,
falsíkból kiugró keret, mely fölül, az
ablak tengelyében díszítőelemmel van
ellátva. Mindkét elem sötétbarna
színezésű.
Az
ablakokat
már
kicserélték, azonban az új ablakok megtartották a 2:1 osztásarányt.

Napsugaras oromzat, Fegyvernek, Petőfi S. út 14.

Az utcai homlokzaton az oromfal fa deszkázattal, napsugaras díszítéssel készült. Az
alföldi népi építészet jellegzetes oromfal díszítésének egyetlen emléke Fegyverneken.
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HELYI MŰVI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK

Vaskereszt
Mészkő talpazaton öntöttvas kereszt, öntöttvas
korpusszal, melyet 1846-ban állíttatott gróf Szapáry
Józsefné báró Orczy Anna a Fegyvernekre telepített német
ajkú lakosság által lakott Annaházának, az 1844-ben
alapított iskola emlékére.

A talapzaton elhelyezett öntöttvas táblán a következő
olvasható:
„ANNAHÁZ’ KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY
JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY ANNA 1849-ik ÉVI NYÁR HÓ 26KÁN”

Kudelka kereszt emlékére
Téglaalapra állított beton talpazaton betonból öntött
kereszt korpusszal. A megfeszített Krisztus alakja hiányos,
lábai combtőtől lefelé letörtek. Az alkotás fehérre van
lemeszelve.
A talpazaton márványtábla található, melyen a következő
felírat olvasható:
„Oszlányi Kudelka Bertalan és neje Dunsits Magdolna
1923-ban”
Az elmúlt években jelentősen átalakították.
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Kereszt korpusszal

A városközpontban lévő kőkereszt.

32

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek

I. világháborús emlékmű

Az emlékművet a község állítatta az I. világháborúban elesett fegyverneki lakosok emlékére, melynek négy
oldalán a háborús hősök neve olvasható. A talapzaton, mészkőből faragott huszár alak látható. Az
emlékmű környezetét Áy József kovácsmester által készített kovácsoltvas kerítés veszi körül. Az
emlékművet 1927-ben állították.
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II. világháborús emlékmű

Az emlékművet 1992-ben állítatta a település, a II. világháborúban
elesettek emlékére. Az alkotást Lajki László szentendrei művész
tervezte és készítette, felavatására 1992. november 1-jén került sor.
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1848-49-es emlékmű

Az 1848-49-es szabadságharc emlékének 100. évfordulójára a Nemzeti
Parasztpárt fiataljai állítatták. Fegyvernek lakossága minden évben itt
tart megemlékezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére.
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Vaskút

Fegyvernek ivóvíz ellátásában nagy jelentősége volt,
a községben fúrt artézi és norton kútaknak. Közülük
két artézi kút maradt meg, melyek közül a fentiekben
védelemre javasolt még ma is üzemel.

Kerekes kút
A településen a kutak fúrása előtt és azzal
párhuzamosan, ásott kutakat is használtak
víznyerésre. Ennek egyik fedett változata maradt meg,
- melynek kialakítása igen egyedi - a Polgármesteri
Hivatal udvarán. A kút ma már használaton kívül van.
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Krisztus a kereszten
A római katolikus templom udvarán lévő mészkő
feszületet 1909-ben állították.

Szentháromság szobor
A római katolikus templom udvarán lévő mészkő
feszületet Szentháromság szobrot Dobler Lőrinczné
állítatta.

A településarculatot a templom körül egyházi szobrok gazdagítanak, valamint a szakrális emlékekhez
tartoznak azok a kőkeresztek is, melyeknek tájképi jelentősége is van és melyeket jellemzően
útkereszteződéseknél, a település elején vagy végén vagy éppen a temetőben állítottak fel.
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RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG

„Fegyvernek területe a régészeti kutatottság szempontjából kissé mostoha vidéknek számít. Bár Sőregi
János a debreceni Déri Múzeum muzeológusa a 30-as évek folyamán többször megfordult ezen a vidéken,
hogy a helyi lakók bejelentései alapján fellelhető régészeti lelőhelyeket meglátogassa. Nevezetesen a
Büdös-éri főcsatorna partját, a Tópart nevű határrészt tekintette meg, illetve a Mélysár nevezetű, a HoltTisza kanyarulatával körülvett területet is kutatta. Fegyvernek határában a rézkortól a középkorig
képviseltették magukat a régészeti korok, mint az kiderül Sőregi tanulmányaiból. Sajnos pontos lelőhelyleírásokat nem közölt, ezért ezeket az általa feltérképezett lelőhelyeket ma már nem lehet pontosan
beazonosítani.
A lelőhelyek felderítésében a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó terepbejárások az utóbbi évtizedben
némiképp gazdagították Fegyvernek településtörténetéről alkotott ismereteinket. Cseh János a Damjanich
János Múzeum régésze 2002-ben végzett leletmentést egy, azóta már rekultivált, homokbányában. 2004ben a 4-es számú főközlekedési út bővítése (négysávosítása) és egy homokbánya nyitása kapcsán
megelőző terepbejárást végeztek Dr. Csányi Marietta és Dr. Tárnoki Judit régészek.
A Lechner Lajos tudásközpont adatbázisában nyilvántartott lelőhelyek között nagyszámban találunk
halmokat, melyeket a soron következő fejezetben részletezünk. Nem véletlen, hogy ezek, a környéken
emelkedő, messziről szembetűnő halmok váltak először ismertté. A halmok többsége, az ásatási
eredmények alapján, a rézkorban (Kr. e. 3500 – 3000 körül) emelt síremlék, melyeket a későbbi korokban,
elsősorban a középkor elején, szívesen használtak megtelepedésre, templomépítésre vagy temetkezésre.
(Innen származik népi elnevezésük, a kunhalom is, mivel a betelepült kunok is nem egyszer szemelték ki e
dombokat halottaik nyugvóhelyéül.)
Az Alföld síkságából látványosan kiemelkedő halmok olyan régészeti – tájtörténeti jelentőséget hordoznak
magukban, hogy megbolygatásuk, elhordásuk vagy alakjuk jelentős megváltoztatása feltétlenül
elkerülendő. Miután a halmok mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmasak, ezért felszínüket különleges
növénytársulások boríthatják (ún. ősgyep). Az 1996. évi LIII. számú, a természet védelméről szóló törvény
– a régészeti védelem mellett – ab ovo kimondja természeti védettségüket is: (23 § (2) bekezdés: „E törvény
erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár.
Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.”)
Szisztematikus, a külterület minden pontjára kiterjedő leletfelderítés (terepbejárás) eddig még nem történt
Fegyverneken, ezért számolnunk kell azzal, hogy az alacsony kutatottság miatt nincs tudomásunk a
határban fellelhető összes régészeti lelőhelyről.
A rendelkezésünkre álló adatokat azonban – a módszertani fejezetben leírtak alapján - kiegészíthetjük a
régészeti érdekű területek behatárolásával.
(Dr Csányi Marietta: Fegyvernek örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarész)
A településen jelenlegi ismeretek szerint 28 régészeti lelőhely található.
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TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK

A település külterületén országosan és helyileg védett és védelemre tervezett természeti területek és
egyedi értékek is találhatók.
A természetvédelemmel, természetmegőrzéssel érintett területeken elsőrendű cél a terület ökológiai
egyensúlyának fenntartása, a természeti és természetközeli helyek védett állat, és növényvilágának
fenntartása, a természetesen kialakult állapot megőrzése.

Fegyvernek közigazgatási területén országos táj- és természetvédelmi szempontból
védett természeti területek:


Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként az élő Tisza folyó hullámtere

Fegyvernek közigazgatási területén helyi jelentőségű védett természeti terület:


Helyi természetvédelmi terület – tintagyep (tintalapos)
Fegyvernek, külterület (hrsz: 0283)
Fegyvernek külterületén, valamint a vele határos kenderesi és tiszabői területen is fellelhető szikes
ősgyep, melyet birkalegelőnek használnak. Vonuló vízimadarak pihenő és gyülekező helye. A költő
fajok közül jellemző a vörös vércse, a sárga billegető, az egerész ölyv és a búbos banka. Itt fordul
elő a barna ásóbéka.
A gyep jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág.

A Hortobágyi Nemzeti park javaslata alapján további helyi jelentőségű természetvédelmi terület érdemes
helyi védelemre, mely a Kunhalom Agrária Kft. telepétől DNy –ra elhelyezkedő értékes lösz gyep terület.

Fegyvernek közigazgatási területén helyileg védett egyedi, természeti értékek:


Tiszafa (Taxus baccata)
Fegyvernek, Szent Erzsébet utca 188. (hrsz: 36/1)
A Bükkben és a Bakonyban vadon élő örökzöld fenyő, melyet az Alföldön díszfának ültettek. A
védendő egyed 80-90 éves lehet.



Fehéreper fa (Morus alba fegyverneki alba)
Fegyvernek, Szent Erzsébet utca 167/a. (hrsz: 177/3)
Orczy Antal botanikus által nemesített és Morus aléba fegyverneki alba néven bejegyzett
nemesítés fegyverneken fellelhető egyik példánya.



Fehéreper fa (Morus alba fegyverneki alba)
Fegyvernek, Damjanich J. u. 96. (hrsz: 201)
Orczy Antal botanikus által nemesített és Morus aléba fegyverneki alba néven bejegyzett
nemesítés fegyverneken fellelhető egyik példánya.
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Fekete nyárfák (Populus nigra) 4db
Fegyvernek, Ifjúsági park (hrsz: 2610)
Az Alföld fűz-nyár ligeteiben gyakori fa a Fekete nyár, mely magas terebélyes fa.



Fekete fenyő (Pinus nigra)
Fegyvernek, Szent Imre tér (hrsz: 178)
A Szent Imre téri parkban különleges látványt nyújt a legalább 120 éves fa.



Japán akác (Sophora japanica)
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 179. (hrsz: 169)
Szép habitusú japán akác fa



Fekete fenyő (pinus nigra)
Fegyvernek, Táncsics Mihály út 115/a. (586 hrsz)
Magántulajdonú telken lévő fenyőfa

Fegyvernek közigazgatási területén helyileg védett tájértékek:

Kálvária domb kereszttel
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Izraelita temető

Annaházi temető, 4 –es parcella,
834 – 920 –as sírhelyei és környéke

Holt – Tisza parti töltésszakasz és rakpart
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Kunhalmok
A kunhalmok tájképi- és élővilág védelmi értékkel rendelkeznek. A terület természetes állapotára jellemző
növénytársulások (pl.: löszpusztagyep), vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint
az ezekhez kötődő állatvilág maradhattak fenn a területükön. A kunhalmok természetesen kultúrtörténeti,
régészeti, néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a kulturális
örökségvédelem szakterülete foglalkozik.
Fegyvernek határában 8 halom került eddig azonosításra, melyek a következők:


Eperjes-halom
A településtől É-ra az Eperjes-dűlőben helyezkedik el.



Fekete-halom
Közel a fegyvernek-kenderesi határhoz közel, a határúthoz Ny-ra kb. 400 m-re található.



Mányai-halom
Fegyvernek – Szapárfalu DNy-i szögletében, a településtől kb. 1,5 km-re fekszik.



Kettős-halom
A település K-i részén, közvetlenül a temető mellett helyezkedik el. Rajta a Kálvária stációi, ezért
Kálvária-dombnak is nevezik.



Nagy-Koller-halom
Fegyvernek – Szapárfalu D-i részén, a Büdös-ér Ny-i oldalán helyezkedik el. A hivatkozott
puhblikációból kiderül, hogy erősen bolygatott, árkolás, taposás, bemélyítés látszik a felszínén; a
térkép egyenesen mélyedésnek jelzi. Ez a sajnálatos tény azonban nem jelenti azt, hogy a mélyén
lévő temetkezés(ek) okvetlenül sérültek vagy megsemmisültek.



Büdös-dűlői-halom
Fegyvernek – Szapárfalutól D-re kb. 2 km-re, az Aranykalász Tsz Majorjától DNy-ra, mintegy 1
km-re, fákkal övezett földút Ny-i oldalán magasodik a halom.



Polgár-földek-halom
A település belterületének K-i határában a Kettős–halom mellett, attól K-re helyezkedik el.



Holt-Tisza-parti-halom
Közvetlenül a település belterületének Ny-i határán a Holt-Tisza kanyarulata mellett helyezkedik
el a halom.

A kunhalmokkal részletesen Dr Tóth Albert: Szolnok megye tiszántúli területeinek kunhalmai című
könyvében foglalkozik.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ELTÉRŐ
KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Fegyverneken az eltérő karakterű területek lehatárolását egyrészt a településszerkezet, legfőképp az
épületállomány jellege, elhelyezése, a beépítési mód, a külső karakterisztika alapján határoltuk le.
A település központi, intézményekkel vegyes, intenzívebb beépítésű részét településközpont területbe
soroltuk. Erre a területre jellemző, hogy méretükben, szintszámukban nagyobb közintézmények és
családiházak vegyesen kaptak helyet. Jellemzően a Szent Erzsébet út egyes szakaszain zártsorúsodó
beépítés, míg a legnagyobb intézményeknél szabadon álló beépítés, ugyanakkor a családiházas részen
oldalhatáronálló beépítési mód jött létre. A területen az egylakásos kertes családiházak mellett a Hársfa
utca környékén kisebb sorházas rész is kialakult.
A település általános településrészébe soroljuk Annaháza és Középső – Fegyvernek jellemzően
családiházas részeit. Ezeken a területeken oldalhatáronálló, földszint vagy földszint + tetőtérbeépítéses
épületekkel találkozunk.
Földrajzi elhelyezkedése és történelme miatt is külön kategória Szapárfalu területe, mely terület
meghatározó vonalas infrastrukturális eleme a területen keresztülhaladó 4. számú főút.
Fegyverneket meghatározza még a külterületi nagyobb mezőgazdasághoz, állattenyésztéshez kötődő
telepek, majorok látványa.
Iparterület a belterületen Szapárfaluhoz közel alakult ki, melyet a távolabb lévő lakóterületektől
véderdősáv választ el.
Fegyverneken a tényleges lakóterület nagyrésze falusias lakóterület, családiházas ingatlanokkal, a
központi részen alakult ki vegyes terület ahol a lakó és intézményi területek váltakoznak.
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TELEPÜLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ

A településközpont településrészt az intézményi és lakóterületek váltakozása, a Szent Erzsébet út melletti
jelentős nagyságú közintézmények, a területhez tartozó zöldfelületek jellemzik. A területegység gerincét a
Szent Erzsébet út jelenti, attól jobbra – balra még néhány telektömb ide került besorolásra. A településrész
lakóterületi részét folyamatos átépülés jellemzi, megtalálható egymás mellett a régi lakóház, mely
jellemzően utcára merőleges nyeregtetővel épült, egyes helyeken még tornáccal, de az átépítések miatt a
legtöbb családiház tornáca mára beépült. A kisebb méretű lakóházak mellett az 1960-70-es évek
kockaháza és elvétve tetőtérbeépítéses épület is megtalálható.
A területen a közintézmények mind méretük, mind épületelhelyezésük és külső homlokzati megjelenésük
miatt nagyértékben különböznek a lakóterületi résztől. A település főtere közeli részek a városházával,
templomokkal, iskolákkal, üzletekkel városias megjelenésűek.
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A településrészre a változatos épületelhelyezés a jellemző, a főút mellett vannak zártsorú, vagy
zártsorúsodó szakaszok, jellemzően a régebbi polgárházak épületeivel, ugyanakkor a nagyobb
intézmények szabadonállóak, nagyobb telken, nagyobb épülettömeggel jelennek meg. Az oldalhatáron
álló családiházas rész mellett, kisebb sorházas többlakásos terület is kialakult.
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A terület zöldfelületi ellátottsága jó, a telkek zöldfelületén túl közpark
területek és jellemzően a főbb utak mentén a közterületen zöldsávok,
növényzettel beültettet területek, utcafásítások találhatók.

49

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek
5050

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ

Fegyverneken a belterület nagyrésze az általános településrészbe tartozik. Ide soroljuk Anna-háza mérnöki
tervek szerint osztott utcahálózatát és Középső – Fegyverneket is. A településrész lehatárolásánál a
telekhasználatot és utcaképet figyelembe véve állapítja meg a kézikönyv a településrészt. A teljes területre
nézve az utca vonalvezetések jellemzően egyenesek, nagyrészt mérnöki osztások szerint létesültek.
Általános az utcafronton
keskenyebb,
a
hátsó
telekhatár felé hosszabb
szabályos alakú telek. Kivételt
Középső – Fegyvernek kisebb
területe képvisel, szabálytalan
telkekkel, azonban beépítési
módja utcaképe nem válik
külön a többi utcától.
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Jellemzően oldalhatáron álló családiházak alkotnak utcasorokat, földszintes vagy földszint +
tetőtérbeépítéses házak vannak jellemzően, és egyes utcaszakaszok teljesen egységes képet mutatnak
azonos épület és gerincmagassággal, megegyező tetőformával és hajlásszöggel. Jellemzően ezek a
területek közel egyidőben
épültek, a rendezési terv
előírásai és az akkor jellemző
beépítési formával. A területre
a lazább beépítés, sok helyen
a kertekben gazdálkodás a
jellemző.
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SZAPÁRFALU TELEPÜLÉSRÉSZ

Fegyvernek 4 számú főút melletti településrésze, ahol jellemzően gazdálkodásra alkalmas nagy kertek,
zöldség és növénytermesztés a jellemző. A településrész fő utcáján keresztülhaladó 4. számú főút forgalma
és a vállalkozási kedv alapján kialakult a főút mellett egy kereskedelemmel foglalkozó rész, ahol az út
melletti köz- és magánterületen árusok kínálják termékeiket.
A településrész távol esik a
városközponttól így alközponti
funkciókkal is rendelekezik.
Szapárfalunak van önálló
modern temploma, temetője,
kereskedelmi
egységei,
óvodája és zöldterülete.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, KÜLTERÜLETI BEÉKELŐDŐ
MEZŐGAZDASÁGI TELEPEK, MAJOROK

Fegyverneken a külterületen néhány jelentős nagy állattartással és mezőgazdasággal foglalkozó teleppel
találkozunk. Ezek a telepek jellemzően az egykori gazdaságok telepeinek fejlesztésével, bővítésével,
korszerűsítésével jöttek létre és méretükkel, területükkel hangsúlyos elemei a külterületi tájnak. A
Kunhalom - Agrária Kft. jelentős
méretű mezőgazdasági és állattartó
telepe Szapárfalun található, mely
telep az utóbbi időben több
korszerűsítéssel, fejlesztéssel volt
érintve. Néhány kisebb, vagy egy
telephelyen működő több telephely egy
része állattartó telep.
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK
5.1 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A kézikönyv fejezete segítség szeretne lenni, megfogalmazva a belterület sokszínűségét, de mégis
egységes településképét ajánlást próbál adni arra, hogy hogyan őrízhetjük meg Fegyvernek jellegét,
hogyan erősíthetjük a kialakult hagyományokat, hogyan újíthatjuk fel a jellemző stílusjegyeket megtartva
az épületeket és hogyan építhetünk modern, környezetbeillő, nem hivalkodó épületet.
Jelenleg a településarculat kiegyensúlyozott, harmonikus, környezet és látványromboló építészeti
megoldás nincs. Javasoljuk, hogy megtartva az eddigi környezetalakításból a jó példákat, felújításnál az
értékőrzésre, hagyományteremtésre, illeszkedésre figyelve tegyük még szebbé a környezetet, legyen még
harmonikusabb, látványosabb az utcakép.

TELEPÜLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS

A településközpont településrészen megállapíthatjuk, hogy oldalhatáronálló beépítés alakult ki, azonban
egyes intézmények szabadonállóak és a főutak mellett kisebb utcaszakaszok a zártsorúsodás képét
mutatják. Nem javasolható a hagyományokkal nem rendelkező ikres beépítés, és a zártsorú is csak a már
kialakult, beépült részen. Az oldalhatáronálló telepítés kedvez a telekhasználatnak, a lakóépületet
természetes növénysávval elválasztva a hátsókert gazdálkodásra alkalmassá válik.
A nagyobb léptékű közintézményeknél a szabadonálló forma az elfogadott, mert kellő nagyságú telek
közepén érvényesül a nagyobb méretű épület.
Oldalhatáronálló beépítésnél a hosszanti
oldallal párhuzamosan, telekhatárra vagy
attól csurgótávolságra építsünk.

54

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek

Az előkert méretek jellemzően utcán belül azonosak, melyeket javasolt továbbra is megtartani, mert így
egy rendezett településkép alakul ki.

Az oldalhatáron álló beépítéstől eltérő, szabadonálló vagy zártsorú beépítést csak ott válasszunk, ahol a
már kialakult utcakép ezt tükrözi.
A zártsorú utcaszakaszon őrízzük meg ezt a telepítési módot, és esetleges felszabaduló telek esetén az
utcakép megőrzése érdekében zártsorú beépítést válasszunk.

Szabadonálló beépítésnél az épületelhelyezés oldalhatárral párhuzamosan történjen, így egységes
utcakép jön létre. Ezt a beépítési formát csak nagyobb és szélesebb telkek és lehetőleg intézmények építése
esetén válasszuk, valamint atelepülésrész szélén lévő emeletes épületeknél.
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ÉPÜLETMAGASSÁG

Fegyvernek városközpont településrészén az intézményekkel váltakozó központi területen túl egyes
utcaszakaszokon hasonló épületmagasságokkal találkozunk, a településrészre a földszintes, valamint
földszint + emeletes intézmény épület és a földszint + tetőrbeépítéses családiházak a jellemzők.
A meglévő épületek közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas épület megtörné
az utcaképet, túl hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek benapozottságát is korlátozná.
Új épület építése esetén a különböző
épületmagasságú
szomszédos
épületeknél vegyük igénybe szakember
segítségét, aki az átépülés lehetőségét
megvizsgálva az illeszkedés elvét
követve ad tanácsot az épületmagasság
megválasztása tekintetében.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A településközpontban a tetőhajlásszög csak egyes utca szakaszokon egyforma, azonban jellemzően
egymáshoz közel szűk tartományban mozog a hajlásszög. Nem jellemző a lapostető és a túl összetett
tetőidom, javasoljuk továbbra is megőrízni ezt a településképet, a meglévő épületek közé a meglévőhöz
igazodó tetőhajlásszög illik. A magastetős
épületek
építése
nemcsak
településképi
szempontból, de a hagyományok őrzése miatt is
javasolt, továbbá a magastető alatt kialakuló
padlástér tárolóhely is lehet, vagy esetlegesen
egy későbbi tetőtérbeépítést is lehetővé tesz.
A településrészen nem elterjedt a túl alacsony és
a túl meredek, alpesi tetőhajlás. Javasolt ennek a
tendenciának megőrzése.
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TETŐFORMA

A településközpont településrészen a tetőforma változatos jellemző az utcára merőleges és az azzal
párhuzamos nyeregtető éppúgy, mint a sátortető. Nem jellemző a manzardtető és a lapostetővel sem,
javasoljuk ezt a tipust ne válasszák.
Kívánatos az illeszkedés vizsgálata,
az adott utcaszakasz jellemző
tetőformájának meghatározása és
ahhoz való igazodás.

A főút azon szakaszain, ahol utcával párhuzamos nyeregtetős épület áll a főút egységes, hagyományos
településképének megtartása és megőrzése érdekében javasoljuk a tetőforma megtartását.
Ugyancsak javasoljuk a településrész széllén lévő emeletes épületeket magába foglaló utcán megtartani
az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetőt.
Amennyiben az utcarészleten sátortetős épületek állnak, akkor oda modernebb köntösben újragondolva
hasonló kerüljön és kerüljük a túl szabdalt, tördelt tetőformát.

Összetett tetőidom olyan részeken, ahol szélesebb telek áll rendelkezésre és a már kialakult utcaképet
negatív irányban nem változtatja meg. Ilyen esetekben kérjük szakember segítségét.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A településrészen jellemzően elütő színű sötétebb lábazat, világosabb pasztell színű falazat alakult ki, nem
egyforma színekkel, de hasonló színvilággal. Kerüljük a túl élénk, rikító, neonos színek használatát.
A homlokzati felületképzésnél javasoljuk a téglával való burkolást, díszítést.

Anyaghasználat tekintetében jellemzően a vakolt, homlokzatfestett fal, vagy kőporozott fal, a
természetes, natur cserép a jellemző. Kerüljük a fém anyagok, a kirívó színek, a fém héjazat alkalmazását.
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KERÍTÉS

Fegyverneken több kerítéstipussal is találkozunk. A településrészen jellemzően előkert nélküli az
épületelhelyezés, így a kerítés az épület vonalában épülve a kerítés és az épület együtt képez utcaképet.
Jellemzően az áttört kerítésmezős, falazott lábazatos és oszlopos kerítések épültek, melyeknek több tipusa
is fellehető Fegyverneken. Újonnan épített kerítéseknél kerüljük a teljesen zárt, falazott, magas kerítés
építését, mert nem jellemző a településre, és mind az átláthatóság, mind az átszellőzés szempontjából
nem kívánatos.

A falszerű, zárt kerítések nem elfogadhatók

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és
2/3-ad áttört résszel

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS

A településrészen a telepítés
oldalhatáron
álló,
utcán,
utcaszakaszon
jellemzően
egyforma előkertekkel, vagy
előkert nélküli épületelhelyezéssel.
Továbbra is őrízzük meg ezt a
beépítési módot, és előkert
tekintetében az adott utcán
kialakultat vegyük figyelembe.
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ÉPÜLETMAGASSÁG

A településrészen hasonló épületmagasságokkal
találkozunk, a földszintes, vagy földszint +
tetőtérbeépítéses ház a jellemző. A meglévő épületek
közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk,
mert a túl magas épület megtörné az utcaképet, túl
hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek
benapozottságát is korlátozná.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A településrészen az új építésű tetőtérbeépítéses házaknál a
tetőhajlásszög közel egyforma, ugyanez igaz a sátortetős
épületekre is. Utcán belül többféle tetőhajlásszöggel is
találkozunk, a területen nem jellemző a lapostető. Javasoljuk
továbbra is megőrízni ezt a településképet, a meglévő épületek
közé a meglévőhöz igazodó tetőhajlásszög illik. A magastetős
épületek építése nemcsak településképi szempontból, de a
hagyományok őrzése miatt is javasolt.

TETŐFORMA

Az általános településrészen a tetőforma az
új
épületeknél
utcára
merőleges
nyeregtető. A még meglévő régebbi
lakóházak sátortetősek, a legújabbak
között pedig összetett tetőidom is előfordul.
Utcaszakaszon
belül
igyekezzünk
alkalmazkodni a már kialakult építési
rendhez.

60

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek

Összetett tetőidomot akkor
válasszunk, ha elég széles a
telek, valamint a kialakult
utcaképbe illeszthető.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A településrészen jellemzően elütő színű sötétebb lábazat, leggyakrabban barna színben és világosabb
pasztell színű, többféle színezésű falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de hasonló színvilággal.
Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát. Amennyiben erőteljesebb színt szeretnénk alkalmazni, azt
csak díszítő jelleggel, nyíláskeretezések, homlokzati motívumok díszítésére használjuk és akkor is ügyeljünk
az alap és kiegészítő szín
harmoniájára és kettőnél több
színt ne alkalmazzunk, mert
zavarossá, túldíszítetté válik az
épület.

Anyaghasználat tekintetében
jellemzően
a
vakolt,
homlokzatfestett fal, vagy
kőporozott fal, a cserépfedés a
jellemző. Kerüljük a fém
anyagok, a kirívó színek, a fém
héjazat alkalmazását.
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KERÍTÉS

A településrészen az áttört kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni. Kerüljük a teljesen zárt,
falazott kerítés építését.
Az áttört kerítés láttatni engedi a kert szépségeit és megmutatja az épületet, ugyanakkor megfelelő
szellőzést is biztosít.

A falszerű, zárt kerítések nem elfogadhatók

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és
2/3-ad áttört résszel

SZAPÁRFALU TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS

A településrészen a telepítés oldalhatáron álló,
jellemzően előkert nélküli épületlehelyezéssel.
Továbbra is őrízzük meg ezt a beépítési módot, és
előkert tekintetében az adott utcán kialakultat
vegyük figyelembe.
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ÉPÜLETMAGASSÁG

A
településrészen
hasonló
épületmagasságokkal
találkozunk, legjellemzőbb a földszintes, elvétve a földszint +
tetőtérbeépítéses ház. A meglévő épületek közé, mellé
hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas
épület megtörné az utcaképet, túl hivalkodó lenne és
esetlegesen a szomszéd telek benapozottságát is korlátozná.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A településrészen a tetőhajlásszög közel egyforma, kirívó,
nagy különbségek nincsenek. A településrészen nem jellemző
a lapostető. Javasoljuk továbbra is megőrízni ezt a
településképet, a meglévő épületek közé a meglévőhöz
igazodó tetőhajlásszög illik. A magastetős épületek építése
nemcsak településképi szempontból, de a hagyományok
őrzése miatt is javasolt.

TETŐFORMA

Az általános településrészen az elterjedt tetőforma az utcára merőleges nyeregtető. Néhány sátortetős
épület is előfordul. Igyekezzünk alkalmazkodni a már kialakult tetőformához.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A településrészen jellemzően elütő színű sötétebb lábazat, és világosabb pasztell színű, többféle színezésű
falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de hasonló színvilággal. Kerüljük a túl élénk, rikító színek
használatát. Amennyiben erőteljesebb színt szeretnénk alkalmazni azt csak díszítő jelleggel,
nyíláskeretezések, homlokzati motívumok díszítésére használjuk és akkor is ügyeljünk az alap és kiegészítő
szín harmoniájára és kettőnél több
színt ne alkalmazzunk, mert
zavarossá, túldíszítetté válik az
épület.

Anyaghasználat
tekintetében
jellemzően
a
vakolt,
homlokzatfestett
fal,
vagy
kőporozott fal, a cserépfedés a
jellemző. Kerüljük a fém
anyagok, a kirívó színek, a fém
héjazat alkalmazását.
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KERÍTÉS

A településrészen az áttört kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni. Kerüljük a teljesen zárt,
falazott kerítés építését.
Az áttört kerítés láttatni engedi a kert szépségeit és megmutatja az épületet, ugyanakkor megfelelő
szellőzést is biztosít.

A falszerű, zárt kerítések nem elfogadhatók

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és
2/3-ad áttört résszel
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, MAJOROK, GAZDASÁGI
TERÜLETEK
TELEPÍTÉS

Szabadonálló, vagy majorszerűen csoportosított mezőgazdasági építmények elhelyezését javasoljuk
illeszkedve a meglévő telepítéshez.

ÉPÜLETMAGASSÁG

Az
építmények
megengedett
legnagyobb magassága a kialakult
hagyományoknak megfelelő legyen,
mely alól kivételt képeznek a
mezőgazdasági üzemi területeken
létesülő technológiai építmények. Ezen
építmények esetében az épület falazata,
tetőzete tükröződő felülettel lehetőleg
ne készüljön.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

Tetőhajlásszög tekintetében nem javasoljuk a lapostető alkalmazását és a meglévő, hagyományosan a
tájba illesztett épületek tetőhajlásszögéhez igazodjunk.

TETŐFORMA

Az egyszerű nyeregtetős épületek illeszkednek az alföldi tájba. Az összetett tetőidomot, a manzard tetőt
kerüljük, mert tájidegen.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem javasoljuk elhelyezni azokat az építményeket, melyek a
táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, ipari mezőgazdasági karaktert
hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból erőteljesen elütnek.
A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az élénk színek alkalmazása, a hagyományostól
eltérő színű tetőfedő anyagok használata, ezért lehetőleg kerüljük ezeket.
Javasolt az épületek homlokzati képében a fehér, vagy a tájban hagyományosan alkalmazott világos színű
homlokzati megjelenés.
A héjazat anyaga elsősorban égetett cserép legyen. A héjazat színének válasszuk a cserépszínű, barna vagy
szürke színárnyalatot.
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ÉPÜLETRÉSZLETEK

Fegyverneken az épületek egyediségét, a településkép sajátosságát azok a részletek adják, melyek díszítik
az épületeket.

TORNÁCOK, SZÉLFOGÓK, TERASZOK

Fegyverneken a tornácos házak több tipusa fennmaradt, bár jónéhányat az utóbbi években felújítottak,
átépítettek. Fegyverneken jellemző volt az utca felé boltívvel kiképzett tornácbejárat, melyek nagyrészt
ajtókkal beépítettek, és ez az utca felé nyíló ajtó biztosítja a ház megközelítését. Találkozunk az udvar felé
boltíves tornáccal, melyek falazott oszlopainak fejezete hordozza a boltíves záródásokat. Tornácok közül
találkozunk oszlopos alátámasztású, udvar felé nyitott tornáccal is, és jellemzően itt is az utca tornácvég
beépített, ahol ablak, vagy ajtó kap helyet. Javasoljuk a még meglévő tornácos lakóházak értékőrző
felújítását, a tornác eredeti formájában való megtartását.
Az utóbbi időben a tornácos házak helyett a lakóelőtért a terasz vagy a szélfogó biztosítja. Új épületek
építése esetén javasoljuk, hogy valamilyen átmeneti zónát építsenek, mely megakadályozza télen a hideg
beáramlását és a nyári forróság ellen is véd.
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ABLAKOK

Az ablakok jelentik a világosságot, a fényt, a kapcsolatot a külvilággal. Az ablakok is fejlődéstörténeten
mentek át, az idők alatt sokat változtak.
Kezdetben kisebb ablakok voltak, jellemzően kifelé nyíló szárnyakkal, sokszor beépített ráccsal, a nagyobb
polgárházaknál pedig tagolt, díszített ablakok nagyobb méretben épületek be a homlokzatba. A tipikus
kockaházaknál már háromszárnyú ablakok voltak, melyeket az utóbbi időben fokozatosa lecserélnek,
jellemzően kétszárnyú fa vagy műanyag ablakra. A modernebb épülettipusnál az ablakszárnyak is
megnövekedtek, jellemzően kétszárnyúak.
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt, tömör épülettömeget
ezzel nyitjuk meg, ez teremt kapcsolatot a külvilággal.
Régebben a barna, vagy natur felületkezelt fa nyílászárók voltak elterjedve, majd egy időben fehér
nyílászárók épületek be.
Javasoljuk a ház tömegéhez és
színvilágához megválasztani a
nyílászáró színét, mert így egy
harmonikus külső homlokzat alakul
ki. Az utca homlokzaton érdemes a
sötétítés és napvédés módját is jól
megválasztani, mert egy-egy
spaletta, redőny, zsalugáter a ház
dísze lehet.
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AJTÓK, KAPUK

Fegyverneken az ajtók is sokfélék, találunk
közöttük is sok egyedi, szép kivitelű
nyílászárót,
valamint
kereskedelmi
forgalomban kapható tipus ajtóval is
találkozunk.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Fegyverneken a régi tipusú épületeket fehérre meszelték, majd a vegyes paszteles színekkel díszített házak
voltak jellemzők, kedvelték a törtfehér vagy sárgás, drappos, rózsaszínes színvilágot. A modernebb
épületek homlokzatfestékkel felületkezeltek és jellemzően sárgás színekkel színezik. Javasoljuk a
visszafogott színvilág alkalmazását, kerüljük a túl erős, rikító színek használatát.

81

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek
8282

82

Településképi Arculati Kézikönyv – Fegyvernek

RÉSZLETEK

Az épületek díszei, értékei a részletek, melyek egy-egy ablakkeretezést, vagy éppen nyílászáró részletet,
oromzati deszkát, tetőfedést, téglakötést jelentenek. Ezek nélkül a részletek nélkül az épület egy lenne a
sok közül, de ezek az apró díszítések teszik igazán egyedivé a házakat.
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KERÍTÉSEK

Jellemzően a kerítések közül Fegyverneken az egykori deszkakerítés nem maradt fenn, vagy csak egyes ép
elemei kerültek átörökítésre. A későbbi időkben épült tégla, vagy beton lábazatos áttört kerítésmezős
kerítések a legjellemzőbbek. A kerítésmezők anyaghasználata fém vagy fa, színük többféle, magasságuk
közel azonos.
A kialakult kerítésekhez igazodva kerítésünk lehetőleg áttört, az épülethez illő színvilágú és a szomszédos
kerítésekhez alkalmazkodó magasságú legyen.
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KERTEK

A belterületen jellemző a kertművelés. A település központi részén jellemzően inkább dísz és pihenőkertek
alakultak ki, míg az általános településrész egyes területein, jellemzően peremterületeken veteményes és
konyhakertnek használják az udvarokat. Szapárfalu jellemzően gazdálkodnak, fóliasátrakkal és nagyobb
területeken kertműveléssel találkozunk, a termesztett zöldség, gyümölcs helyben történő értékesítésével.
Egyes telkeken a mezőgazdasági gépeket tárolják.
Kertünk művelésénél törekedjünk a harmóniára, legyen esztétikus, rendezett a kert kialakítása.
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5.2 KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
UTCÁK, TEREK

Fegyverneken a közterületek utcák, terek rendezettek, sok út melletti zöldsáv szépen rendben tartott, a
magántulajdonosok virágokkal, bokrokkal, tujákkal ültetik be a házuk előtti területet. A közterületek
rendezettsége nagymértékben hozzájárul az utcaképhez és a lakókörnyezetünket meghatározza.
Próbáljuk harmonikusan a ház – kert – kerítés – közterület együttesét figyelembe véve megtervezni az
utcai zöldterületet. Utcafásítások, növények ültetése esetén a biztonságos közlekedést is tartsuk szem
előtt, a kilátási háromszög
területére útcsatlakozásnál csak
talajtakaró növényzetet ültessünk.
Gondosan válogassuk ki és ápoljuk
az
utcákon,
tereken
lévő
növényzetet, mert ez egyúttal az
ott lakók környezetük iránti
igényességét is jelenti.
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6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK,
KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK

ÉPÜLETEK

Azokat az épületeket soroljuk a teljesség igénye nélkül a jó példák közé, ahol a homlokzati arányok, az
utcaképbe illesztés, a nem rikító színhasználat, a rendezett előkert és közterület, valamint kerítés egysége
egy harmonikus, rendezett képet mutat.
Bizonyára több épületnél vannak olyan apró részletek, melyeket még finomítva szebbé, harmonikusabbá
tehető a településkép.
Apróbb odafigyeléssel, jó ötletekkel még szebbé és vonzóbbá tehető a településkép.
Nemcsak a magánházak, de az intézmények is lehetnek környezetbeillők, esztétikusak és Fegyverneken
sok szép példát látunk erre.
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7. JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK,
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

Fegyverneken a sajátos építményfajtákhoz soroljuk a reklámhordozókat, a közterületi hirdetőfelületeket,
az utcabútorokat, buszmegállókat.
Ugyancsak ide soroljuk azokat az építményeket, melyek a településre jellemzők, a településképhez
tartoznak.
Intézményfelírat több is található Fegyverneken, mely informatív.
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A településen lévő üzletek elengedhetetlen tartozékai a reklámtáblák és cégérek, melyek akkor a
legjobbak, ha nem hivalkodóak ugyanakkor figyelemfelhívóak.
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A településen egységes buszmegállókat
találunk, melyek egyedi formájukkal,
díszítésükkel településképi szempontból
meghatározóak.

A település közterülete egy-egy jól megválasztott utcabútorral, buszmegállóval, díszkúttal, emlékművel
szebbé, otthonosabbá, egyedivé tehető. Ügyeljünk arra, hogy a közterületi utcabútorok is jellegükben,
anyagukban, színükben hasonlók legyenek, mert így biztosítottá válik az összhang.

Szép példája az utcabútoroknak az orvosi
rendelő előtti természetes anyagból készült
kerékpártároló.
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Magáningatlanoknál is kezd
elterjedni a napelem használata.
Jó példa amikor a tetőfelületnek
csak egy részét borítják be, és
nem zár be szöget a napelem a
tetővel,
hanem
tetősíkban
fektetett kivitelű.

Parabola antennát ne az utcai homlokzatra tegyünk,
igyekezzünk takarva az oldal, vagy hátsó falra helyezni és
a klíma kültéri egysége elhelyezésénél is ezt az elvet
kövessük.
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A település belterületének peremterületén még megtaláljuk a kukoricagórékat, melyek
egykor minden családiházas porta udvarán ott voltak, biztosítva a kukorica tárolását.

A település külterületén óriásplakátok elhelyezése nem megengedett. A külterületen a tájékoztató,
idegenforgalmi táblák kialakítása legyen egységes, lehetőleg fából készüljön és a tájékoztatás ne legyen
kirívó, csak figyelemfelkeltő. Világító táblákat ne alkalmazzunk, mert tájidegen és megzavarja a környék
állatvilágát.
Fegyvernek településarculatának megőrzése során vegyük figyelembe a meglévő épített és természeti
értékeket, azok környezetét, melyek meghatározzák a településképet.
Új épület építése vagy felújítás során javasoljuk a kézikönyv átlapozását és a jellegzetes karakterek
megőrzését, az utcakép figyelembevételét és az építészeti ajánlások megfontolását.
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Megrendelő:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő – testülete
Készítette:
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
Kiszelovics Ildikó településmérnök, városépítési, városgazdasági szakmérnök
Főépítész:
Kiszelovics Ildikó
Felhasznált irodalom:

-

Fegyvernek Város honlapja
Adatok Szolnok Megye Történetéből (Szolnok Megyei Levéltár kiadványa)
Hatályos településrendezési terv vizsgálati és alátámasztó munkarésze (tervező: Kiszelovics és
Társa Településtervező Kft.)
Helyi értékvédelmi vizsgálat (készítette: Tanácsné Soós Erzsébet, a településrendezési tervhez
aktualizálta: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
TAK egyeztető felület építészeti útmutató ábrái (Lechner Tudásközpont)
Magyarszéphely minta településképi arculati kézikönyv

A fényképfelvételek:
2017. július - szeptember hónapban készültek
Készült:
2017. október - december hó
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FŐÉPÍTÉSZI KIÉRTÉKELÉS
FEGYVERNEKTELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VÉLEMÉNYEZÉSE
SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRŐL
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A§ (3) bekezdése
alapján az előzetes adatkérés a Lechner Központ által működtetett egyeztető felületen
megtörtént. Az elkészült településképi arculati kézikönyv véleményezése során az
alábbiak alapján történt a beérkezett vélemények figyelembe vétele:
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság: Nem tartalmaz elektronikus hírközléssel
kapcsolatos megállapítást.
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Építész Kamara: A kézikönyv szerkezetében,
felépítésében megfelel a vonatkozó előírásnak.
A forrás megjelölések megtörténtek.
Az örökségünk fejezetben a kategóriák javításra kerültek.
A központi rész pontos megnevezése javításra került.
Az ajánlások kiegészítésre kerültek a Hársfa utca körüli lakóépületekkel.
Az ajánlások kiegészítésre kerültek a téglával való burkolással.

Szolnok, 2017. december 07.
Kiszelovics Ildikó
mb főépítész

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-ei ülésére
beszámoló a Fegyvernek Városi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyvernek Városi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről a mellékelt szakmai
beszámolójában ad számot, mely beszámoló tartalmazza a 2017. évi sportfejlesztési
programjának végrehajtását is.
A beszámoló tartalmazza továbbá az önkormányzat által nyújtott 2016. évi 5.800.000,- Ft
támogatás felhasználását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sportegyesület beszámolóját az alábbi
határozati javaslat szerint szíveskedjen elfogadni:
…………./2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

Beszámoló a Fegyvernek Városi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sportegyesület 2017. évi beszámolóját elfogadja.

a

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Fegyvernek Városi Sportegyesület elnöke
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője

Fegyvernek, 2017. december 06.

Tatár László
polgármester

Fegyvernek

Városi

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-ei ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény felújításához
kapcsolódó tervezési feladatairól és a közbeszerzési szakértő munkadíjának biztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 58/2017.(IV.27.) sz. határozatával döntött az Annaházi Óvoda
felújításáról szóló pályázat benyújtásáról.
A Támogatói Okiratot 2017. október 31–én vettük kézhez, mely értelmében a beruházás
28.500.000 Ft támogatás és 1.500.000 FT önerő biztosítása mellett bruttó 30.000.000 Ft összköltséggel megvalósítható, a megvalósításra rendelkezésre álló határidő 2018. december 31.
Ugyanebben az időszakban, - 2018 évben - valósul meg a TOP-1.4.1 forrásból az újtelepi
óvoda és bölcsőde építése.
A beruházás esetében közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. Az Annaházi Óvoda
esetében a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükség van egy egyszerűsített kiviteli terv
elkészítésére, amely 2.000.000,- + 540.000,- Ft ÁFA, valamint közbeszerzési szakértő munkadíjára, amely 500.000,- Ft + 135.000,- Ft ÁFA, bruttó 3.175.000,- Ft. Ezek a költségek nem
elszámolhatóak a pályázat keretében.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjenek.
............./2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény felújításához kapcsolódó tervezési feladatokról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény felújításához szükséges kiviteli
tervek elkészítésével 2.000.000,- Ft + 540.000,- Ft ÁFA összegben.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ehhez szükséges forrást a
2018. évi költségvetés, általános költségvetési tartalékának terhére vállalja.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár László
Polgármester urat a kiviteli terv elkészítéséhez szükséges megállapodás megkötésére.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán, jegyző

3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. december 06.
Tatár László
polgármester
............./2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény felújításához kapcsolódó közbeszerzési szakértő munkadíjának biztosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda tagintézmény felújításához szükséges közbeszerzési
szakértő munkadíjára 500.000,- Ft + 135.000,- Ft ÁFA összeget biztosít.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ehhez szükséges forrást a
2018. évi költségvetés, általános költségvetési tartalékának terhére vállalja.
Erről értesül:
1. Tatár László, polgármester
2. dr. Pető Zoltán, jegyző
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető
4. Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. december 06.
Tatár László
polgármester

1.számú függelék
Az Egyeki Gyepmesteri Telep díjtételei

Az Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gyepmesteri Telep Működési Szabályzatának V.
fejezet 2.10. pontja alapján a Gyepmesteri Telep állategészségügyi szolgáltatásainak díjtételei
az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

1)Elhullott állatok, állati hulladékok tulajdonostól történő elszállítása
Egyek Nagyközség közigazgatási területén a tulajdonos az ingatlanáról az állathulla, állati
hulladék – a Balmazújváros Kistérségi Társulással szerződéses jogviszonyban álló, a
tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el és
ártalmatlanítja.

2)Kutya elszállítása, elhelyezése
A)Egyek Nagyközség közigazgatási területén lakó-, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek – az állat
tulajdonjogáról történő lemondó nyilatkozat alapján – a tulajdonos által történő
beszállítása esetén elhelyezés biztosítása a Gyepmesteri Telepen:
a)ha a kutya után az ebrendészeti hozzájárulást megfizették, dokumentáltan
védőoltással és mikrochippel rendelkezik: díjmentes, 0 forint.
b)ha a kutya fenti három kritériumból bármelyikkel nem rendelkezik:
3150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya (25 kg-ig)
4 724 Ft/kutya + ÁFA = 6 000 Ft/kutya (25 kg felett)

B) Egyek Nagyközség közigazgatási területén kívül eső lakó-, illetve tartózkodási hellyel
rendelkező tulajdonos továbbtartani nem szándékozott ebnek – az állat tulajdonjogáról
történő lemondó nyilatkozat alapján – a tulajdonos által történő beszállítása esetén
elhelyezés biztosítása a Gyepmesteri Telepen:
a)ha a kutya dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik:
3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya
b)ha a kutya fenti kettő kritériumból bármelyikkel nem rendelkezik:
6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya (25 kg-ig)
7 874 Ft/kutya + ÁFA = 10 000 Ft/kutya (25 kg felett)
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3)Gyepmesteri Telepre befogadott kutya eredeti tulajdonosnak történő kiadása
Egyek Nagyközség közigazgatási területén befogadott kóbor kutya tulajdonosainak
jelentkezése esetén az állat visszaszolgáltatásához az alábbi díjakat kell megfizetni:
a)Tartási költség: 701 Ft + ÁFA/nap = 890 Ft/nap
b)Oltási, féregtelenítési költség: 3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya
c)Elektronikus transzponder beültetése: 3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

4)Gyepmesteri Telepre befogadott kutya új tulajdonosnak történő kiadása
Amennyiben a Gyepmesteri Telepre befogadott kutya kiválasztása megtörténik az új
tulajdonos részéről az alábbi díjakat kell megfizetnie:
a)A kiválasztott s négy hónapos kort betöltött kutya állatorvosi ellátásának költsége,
amely tartalmazza a veszettség elleni védőoltás, a féregtelenítő oltás és az állatot
azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő
megjelölés költségeit:
6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya
b)

A kiválasztott s négy hónapos kort még be nem betöltött kutya állatorvosi

ellátásának költsége,

az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá

ültetett mikrochip) történő megjelölés költségét:
3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

5)Gyepmesteri Telepnek ideiglenes jelleggel, megőrzésre átadott, elhelyezett kutya
A)Amennyiben Egyek Nagyközség közigazgatási területén lakó-, illetve tartózkodási
hellyel rendelkező kutyatulajdonos ideiglenes jelleggel megőrzésre adja át kutyáját a
Gyepmesteri Telepnek, és az átadott kutya után megfizették az ebrendészeti
hozzájárulást, dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik a fizetendő
díj:
700 Ft/kutya/nap + ÁFA = 889 Ft/kutya/nap

B) Amennyiben Egyek Nagyközség közigazgatási területén kívül eső lakó-, illetve
tartózkodási hellyel rendelkező kutyatulajdonos ideiglenes jelleggel megőrzésre adja
2

át kutyáját a Gyepmesteri Telepnek, és az átadott kutya dokumentáltan védőoltással
és mikrochippel rendelkezik a fizetendő díj:
700 Ft/kutya/nap + ÁFA = 889 Ft/kutya/nap

6)Egyek Nagyközség önkormányzata által a Gyepmesteri Telepre történő kutya
beszállítása
A)Abban az esetben, ha az Egyek Nagyközség közigazgatási területén lakó-, illetve
tartózkodási hellyel rendelkező kutyatulajdonos nem maga szállítja be a kutyáját a
Gyepmesteri Telepre, úgy a kutyatulajdonos az alábbi díjat köteles megfizetni a kutya
telepre történő beszállításának díjaként:
1575 Ft/kutya + ÁFA = 2 000 Ft/kutya

B)Abban az esetben, ha az Egyek Nagyközség közigazgatási területén kívül eső lakó-,
illetve tartózkodási hellyel rendelkező kutyatulajdonos nem maga szállítja be a
kutyáját a Gyepmesteri Telepre, úgy a kutyatulajdonos az alábbi díjat köteles
megfizetni a kutya telepre történő beszállításának díjaként:
Szállítási alapdíj: 787 Ft/kiszállás + ÁFA = 1000 Ft/kiszállás
továbbá
55 Ft/km/kutya + ÁFA = 70 Ft/km/kutya

7)Alkalmanként a kutyák beszállításakor alkalmazott gyógyszer használata:
Abban az esetben, ha a Gyepmesteri Telepre történő kutyák beszállításakor
szükséges kábítószert (pl.: SEDALIN) alkalmazni, a kutya beszállításával megbízott
személy testi épségének megőrzése érdekében, a kutya tulajdonosa az alábbi díjat
köteles megfizetni:
300 Ft/ml + ÁFA = 381 Ft/ml

Jelen utasítás 2017. május 01-én lép hatályba és ezennel hatályát veszti a 2016. május 19-én
kelt Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gyepmesteri Telep Működési Szabályzatának 1.
számú függeléke
___________________________
Dr. Miluczky Attila Polgármester
Egyek, 2017. április 10.

3

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-ei ülésére
Fegyvernek Város közigazgatási területén található kóbor ebek befogadására kötendő
megállapodás jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén egyre nagyobb számban találhatók kitett vagy
szabadon kóboroló kutyák, melyek problémát jelentenek a lakosoknak. Több lakossági
bejelentés is érkezett, hogy a kóbor ebek miatt az óvodák, iskolák megközelítése
akadályozott, a gyalogosan és kerékpárral közlekedőket is zavarják a gazdátlan ebek.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A.§. (3) pont
szerint: ”A települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező feladata a
település belterületén a kóbor állatok befogása.”
Ez történhet saját gyepmester foglalkoztatásával vagy bármely település gyepmesteri
szolgálatával kötött egyedi vagy általános megbízási szerződés keretén belül.
A feladat elvégzésére felvettük a kapcsolatot Egyek Község Önkormányzatával, ahol jelenleg
működik ebrendészeti közszolgáltatás, és az Önkormányzat vállalja más települések
önkormányzataival is megállapodás megkötését, melynek keretében a kóbor, gazdátlan ebek
befogadásra kerülnek.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kóbor ebek befogadására a mellékelt
megállapodás tervezet megkötésre kerüljön az alábbi határozati javaslat szerint:
………/2017.(XII.14.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város közigazgatási területén található kóbor ebek befogadására kötendő
megállapodás jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti
megállapodás-tervezetet elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László
Polgármester Urat, hogy a megállapodást 1 év időtartamra megkösse.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. december 7.
Tatár László
polgármester

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről Egyek Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 4069 Egyek, Fő út 3.,
levelezési cím: ua., képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester), mint Szolgáltató,
másrészről Fegyvernek Város Önkormányzata, (székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
171., törzsszáma: 736536, adószáma: 15736534-2-16, képviselője: Tatár László polgármester), mint
Megrendelő között az alábbi tartalommal:
1./ Megrendelő megrendeli Szolgáltatótól, Szolgáltató pedig elvállalja, hogy a Megrendelő
közigazgatási területéről a transzponderrel nem rendelkező kóbor, illetve veszélyes ebeket
befogadja. Megrendelő vállalja, hogy az ebeket a saját költségén befogja és az egyeki gyepmesteri
telepre (0327/4 hrsz.) szállítja.
2./ Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben (a továbbiakban:
Állatvédelmi törvény) meghatározott tartási idő letelte után a befogott állatok kiirtásához Egyek és
Fegyvernek település jegyzője hozzájárulnak.
3./ A kóbor ebek befogására a Megrendelő szükséglete szerint, illetve lakossági jelzés alapján kerül
sor. Havonta 5 db vagy akár több kóbor eb is beszállítható a Szolgáltató gyepmesteri telepére,
egyszerre 5-nél több eb esetén külön egyeztetés szükséges.
4./ Felek az átadott kóbor ebek számáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet mindkét fél
képviselője vagy meghatalmazottja aláírásával ellát.
5./ A kóbor ebek tartásából felmerülő költség 25 kg-os vagy annál kisebb súlyú ebek esetén 6.299
Ft + ÁFA/db, azaz összesen 8.000 Ft/db, 25 kg felett 7.874 Ft + ÁFA/db, azaz összesen 10.000
Ft/db melyet a Megrendelő a Szolgáltató felé térít meg, a beszállított ebek száma alapján kiállított
számla és a 4. pontban meghatározottak szerint. Megrendelő a szolgáltató 3A Takarékszövetkezet
Egyeki Kirendeltségénél vezetett 70100121-11102168 számú bankszámlaszámra átutalással a
számla kiállítását követő 15 napon belül fizeti meg a szerződéses összeget.
6./ Felek megállapodnak, hogy a szerződéses díj magában foglalja a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.
7./ Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szolgáltató a munkálatokat nem vagy hibásan teljesíti
úgy nem jogosult az 5. pontban meghatározott szolgáltatói díjra.
8./ Amennyiben a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
késedelmi kamatot köteles fizetni, mely kamat mértéke minden késedelmes naptári nap után a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű késedelmi kamat. A késedelmi kamat a késedelem megszűnésekor válik esedékessé.
9./ A karanténra és a kapcsolattartóra vonatkozó szabályokat jelen szerződés 1. számú mellékelte
tartalmazza.
10./ A Megrendelő jelen szerződésben foglaltak teljesítését bármikor ellenőrizheti és kifogásait az
ellenőrzéskor nyomban közölheti.
11./ A szerződés a szerződéskötés napjával, határozott időre,
12./ A szerződés felülvizsgálatára

kerül sor.
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ig érvényes.

13./ A felek jelen szerződést – közös megegyezéssel – írásban módosíthatják, megszüntethetik.
Bármelyik fél jogosult a szerződést 30 nap felmondási idővel írásban, indokolás nélkül felmondani
14./ A Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül az, ha a Szolgáltató a vállalt
kötelezettségének ismételt felszólításra nem tesz eleget.
15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései irányadóak. Vitás kérdés eldöntésére a Debreceni Járásbíróság illetékes.
Jelen szerződést a Felek közös átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek fogadták el.
Kelt: Egyek, 2017.

PH.

PH.

Dr. Miluczky Attila
Szolgáltató
polgármester

,………………..
Megrendelő
polgármester

Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyzést végezte:

…………………………………………..
……………………………………………..
gazdasági vezető
Megrendelő részéről jogi ellenjegyzést végezte:

…………………………………………..
……………………………………………..
jegyző
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1. számú melléklet
I.
25 kg-ig 1 darab kóbor eb befogadása, karantén esetén is:
25 kg felett 1 darab kóbor eb befogadása, karantén esetén is:

6.299.- forint + ÁFA /darab
7.874.- forint + ÁFA /darab

Jegyzői, vagy rendőrhatósági határozat alapján karanténba történő elhelyezés esetén fizetendő!
A tartási díj, és a beszállítási díj abban az esetben kerül felszámolásra, ha az elszállított ebért
jelentkezik a gazdája. Ez a költség az eb gazdáját terheli.
Szolgáltató a kóbor állatok elaltatása során keletkezett tetemek jogszabályban meghatározott
elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodik.
II.
Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy:
………………………………., telefon: +36-………………………….
A kapcsolattartó személyek jogosultak az elvégzett szolgáltatás ellenőrzésére és igazolására.
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6.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2017. december 14-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:

Tatár László polgármester
Fegyvernek Város közigazgatási területén található
kóbor ebek befogadására kötendő megállapodás
jóváhagyásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
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Huber József igazgató

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2017. december 07.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság

2017. december 11-én – hétfőn - 15 órai

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

Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
2. A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
3. Beszámoló
a
Fegyvernek
Városi
Sportegyesület
2017.
évi
tevékenységéről
4. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda
tagintézmény felújításához kapcsolódó tervezési feladatokról és
közbeszerzési szakértő munkadíjának biztosításáról

Zárt ülésen:

-

beérkezett kérelmek elbírálása

Fegyvernek, 2017. december 08.
Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. december 12-én – szerdán – 14,00 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme
Napirend:

Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének
módosításáról
2. A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
3. Beszámoló
a
Fegyvernek
Városi
Sportegyesület
2017.
évi
tevékenységéről
4. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Annaházi Óvoda
tagintézmény felújításához kapcsolódó tervezési feladatokról és
közbeszerzési szakértő munkadíjának biztosításáról
5. Fegyvernek Város közigazgatási területén található kóbor ebek
befogadására kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Fegyvernek, 2017. december 08.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

