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1. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2018. április 26-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Polgármester tájékoztatója  

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

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

Tatár László polgármester 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2018. április 20.  
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Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. ápri lis 26-ai ülésére a két  
ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 Április 12-én konzorciumi megbeszélést tartottunk a leendő 

kivitelezővel és tervezővel a Kuncsorbai szennyvízcsatorna 
kiépítésével kapcsolatban.  

 Április 13-án az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.  ügyvezetőjével,  
Vendel Zsolttal a szi lárd hulladékszállítás eddig eltelt időszak 
tapasztalatait és az elkövetkezendő feladatokat beszéltük meg.  

 Április 16-án a KÖTIVIZIG Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Igazgatóságának képviselőjével a Kuncsorba 
szennyvízelvezetésének aggromerációjához való csat lakozásró l 
egyeztettünk, i lletve a fegyverneki  szennyvíztisztító  telep 
fej lesztésének problémáit vitattuk meg. 17-én a KÖTIVIZIG 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselőjével a belvízelvezetés vi s 
maior pályázatának beadásához szükséges egyeztetéseket és 
szakmai megbeszélést folytattunk.  

 Április  19-én a Maczó Lászlóval a Takarékszövetkezet  
Fegyverneki Kirendeltségének régiós vezetőjével tartottunk 
megbeszélést Fegyvernek Város Önkormányzata eset leges 
számlavezetéséről.   
 

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: február-március 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   5 
- 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: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.  - 
- rendkívüli települési támogatás elutasítás - 
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II. Polgármesteri keret felhasználás: 
  
   2018. évben felhasználható:    6.000.000,- Ft 
    
2018. március 31-ig felhaszn.(ügyfelek):           1.878.915,- Ft 
    (civil szervezeteknek):                  0,- Ft 
   ÖSSZESEN:      1.878.915,- Ft 
   Ebből: szociális segély:              611.345,- Ft 
    szoc.segély természetben:      787.400,- Ft 
    kölcsön:              480.170,- Ft 
  Ebből 2018. március 31-ig visszatérült összesen    126.005,- Ft 
 _________________________________________________________________ 
   Felhasználható:                          4.247.090,- 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:   

 
 
IV. Fontosabb jogszabályok : - 
 
 
 
 
………/2018.(IV.26.) 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, 2018. április 20. 
 
         Tatár László  
         polgármester 



 
2. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2018. április 26-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről  

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

Melléklet:  1 

Készítette: 
 

Dékány László tű.alezredes 
 

Véleményezésre 
megküldve:   

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2018. április 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére 
beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 
30. § (5) bekezdése feladatot ír elő a tűzoltó-parancsnokságok részére, miszerint „a tűzoltó 
parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési 
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról”.  
 
Ez alapján a mellékelt beszámolót készítette el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 
Dékány László tű. alezredes.  
 
Fentiek szerint javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását.  
 
………./2018.(IV.26.) sz.   határozati javaslat: 
 
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről  
 
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 tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) 
bekezdése szerint a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.  
 

2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben végzett munkáját.  

 
Erről értesül: 
1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 

hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Parancsnoka Dékány László tű.alezredes (5001 
Szolnok, Pf.: 110) 

2.) Tatár László polgármester 
3.) dr. Pető Zoltán jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 

 
Fegyvernek, 2018. április 12. 
 

      Tatár László 
      Polgármester 



























 
3. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2018. április 26-ai nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének módosításáról  

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

Melléklet:  3 

Készítette: 
 

Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető 
 

Véleményezésre 
megküldve:  

Oktatási és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2018. április 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fegyvernek Város 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 2018. április 26-ai ülésére 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. ( továbbiakban Áht.) 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. 
Az Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján az éves beszámoló elkészítésének határidejéig december 
31-i hatállyal a költségvetés végleges módosítását el kell végezni.  
 
A költségvetés módosításának  fő indoka, hogy  a költségvetési előirányzatokat a 
kiadások és a bevételek tekintetében  is a végleges kötelezettségvállalásokhoz illetve a 
teljesítéshez kell igazítani.   
 
 
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  
főösszeggel.  Ez idáig a költségvetés főösszegét három alkalommal  módosította a Képviselő-
testület. A módosított főösszeg jelenleg : 2.579.597 eFt. Az utolsó előirányzat módosítás -
31.8613 eFt-tal csökkenti a költségvetési főösszeget. 
 
Az előterjesztett javaslat elfogadása esetén a 2017. évi költségvetés végleges főösszege  : 
2.727.736 eFt-ra módosul. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a rendelet tervezettel 
szíveskedjenek elfogadni az előterjesztett költségvetés módosítást.  
 
 

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 
 

    A  b e v é t e l i  előirányzatokat javaslom  csökkenteni az alábbiak szerint:  -3.074.000 Ft 
    Saját bevétel:  16.000 Ft 

- egyéb működési bevétel (kamat, költségtérítés, 1 és 2Ft miatti kerekítés) 10.000 Ft 
- bölcsődei gondozási díjra 6.000 Ft 
Intézményfinanszírozás : -3.090.000 Ft 
Óvoda  
Intézmény finanszírozás:  
-  állami támogatás csökkenés számítási korrekció miatt     -
17.000 Ft  
- előirányzat teljesítési szintre történő módosítása miatt önkormányzati kiegészítés 



   csökkentés  -2.768.000 Ft   
Bölcsőde 
-  állami támogatás csökkenés ágazati pótlék igénybevétel csökkenése miatt   -
13.000 Ft 
- előirányzat teljesítési szintre történő módosítása miatt önkormányzati kiegészítés 
   csökkenés  -292.000 Ft 
 
 
 A  k i a d á s i  előirányzatokat javaslom  csökkenteni, ill. átcsoportosítani.  -3.074.000 Ft 
A  személyi juttatások :  -463.000 Ft 
A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom csökkenteni:     
Óvoda 
- bér előirányzat csökkenés létszámmozgás miatt  -266.000 Ft 
- céljuttatás előirányzatra átcsoportosítás  3.000 Ft 
- étkezési hozzájárulás igénybe nem vett része  -42.000 Ft 
- betegszabadságra átcsoportosított előirányzat csökkenés  -144.000 Ft 
- közlekedési költségtérítés előirányzat csökkenés  -7.000 Ft 
Bölcsőde 
- bér átcsoportosítás betegszabadságra  -29.000 Ft 
- bér előirányzat csökkenés  -7.000 Ft 
-  betegszabadság előirányzat növekedés  29.000 Ft  
Járulékok:  -268.000 Ft 
A járulékokat javaslom csökkenteni a bér csökkenéssel összefüggésben 
Óvoda 
- bér előirányzat változáshoz kapcsolódó járulék csökkenés -260.000 Ft 
Bölcsőde 
- bér előirányzat változáshoz kapcsolódó járulék csökkenés -8.000 Ft 
Dologi kiadások:  -2.289.000 Ft 
Óvoda 
- irodaszer, nyomtatvány előirányzat csökkenés és átcsoportosítás  -24.000 Ft 
- munkaruha előirányzatra átcsoportosítás (irodaszerről) 18.000 Ft 
- karbantartási anyag, karbantartási szolgáltatás előirányzat csökkenés  -802.000 Ft 
- internet, telefon előirányzat csökkenés  -18.000 Ft 
- energia (gáz, áram) előirányzat csökkenés  -195.000 Ft 
- víz- és csatornadíj előirányzat csökkenés  -200.000 Ft 
- postakts, szállítás, egyéb szolgáltatások előirányzatának csökkenése  -110.000 Ft 
- belföldi kiküldetés előirányzatának csökkenése  -35000 Ft 
- dologi kiadás előirányzat csökkenéshez kapcsolódó ÁFA előirányzat csökkenés  -639.000 Ft 
- fizetendő ÁFA előirányzat csökkenés  -6.000 Ft 
- más rovaton nem szerepeltethető kiadás előirányzatának csökkenése  -10.000 Ft 
Bölcsőde 
- gyógyszer előirányzat csökkenése  -4.000 Ft 
- irodaszer, nyomtatvány előirányzat csökkenés  -18.000 Ft 
- karbantartási anyag, karbantartási szolgáltatás előirányzat csökkenés  -56.000 Ft 
- energia (gáz, áram) előirányzat csökkenés  -48.000 Ft 
- rovarirtás, egyéb szolgáltatás előirányzat csökkenés  -105.000 Ft 
- kiküldetés előirányzatra átcsoportosítás 5.000 Ft 
- dologi kiadás előirányzat csökkenéshez kapcsolódó ÁFA előirányzat csökkenés  -42.000 Ft 
Beruházások    -54.000 Ft 
Óvoda 



- beruházási előirányzat csökkenése  -38.000 Ft 
Bölcsőde 
- beruházási előirányzat csökkenése  -16.000 Ft 
  

II. Művelődési Ház és Könyvtár  
 
A bevételek  előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:                                                             - 1.198 
eFt 
 
A működési bevétel előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:          - 1.177 eFt 
 
-Készletértékesítés ellenértéke (094011)              - 531eFt
  
-Szolgáltatások ellenértéke (094021)               - 483eFt 
-Kiszámlázott ÁFA (094061)               - 191eFt 
-Egyéb kapott(járó) kamatok és kamtjellegű bevételek (0940821)                                                                + 1eFt 
-Egyéb működési bevételek  (094111)                + 26eFt 
-1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatt kerekítési különbözet (0941141)                           + 1eFt
   
A Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatot javaslom növelni az alábbi szerint:              - 30eFt 
 
-Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások (0965081)    - 30eFt  
       
Az intézmény finanszírozás előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:                                      9 eFt 
 
-Kulturális illetménypótlék támogatás   + 126eFt 
-Önkormányzati kiegészítés II. (098161)   -  212eFt 
-Önkormányzati kiegészítés III. (felhalmozási kiadások)                + 95eFt 
   
A kiadások  előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:                 - 
1.198eFt  
 
A személyi juttatások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:         - 1 254 eFt 
 
-Törvény szerinti illetmények munkabérek (0511011) átcsoportosítás   - 1.518eFt 
 -Kulturális illetménypótlék   + 126eFt 
-Céljuttatás, projektprémium (0511031)   -14eFt  
-Béren kívüli juttatások (0511071)   - 77 eFt 
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (0511131)              + 256eFt 
-Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fiz. juttatások (051221) +19eFt      
(átcsoportosítás) 
-Egyéb külső személyi juttatások (051231)                 - 46eFt
  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát javaslom módosítani az 
alábbiak szerint:    
  - 667eFt 
 
-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (0521)   - 445eFt 
-Szociális hozzájárulási adó (05211)       - 222eFt 
  
A dologi kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint:                          + 628eFt 
 
-Szakmai anyagok beszerzése (053111)   - 373eFt 
-Üzemeltetési anyag beszerzés (053121)   + 81eFt 
-Munka és védőruha (0531241)    - 15eFt 
-Árubeszerzés (053131)                 + 4eFt 
-Infirmatikai szolgáltatások igénybevétele (053211)                 + 1eFt 
-Egyéb kommunikációs szolgáltatások (053221)     - 6eFt 



-Közüzemi díjak (053311) átcsoportosítás    +288eFt 
-Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (053341)    - 45eFt   
-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (053361)   + 22 eFt       
-Egyéb szolgáltatások (053371)              + 272eFt 
-Kiküldetés kiadásai (053411)              + 107eFt 
-Reklám- és propagandakiadások (053421)    - 24eFt 
-Működési célú előzetesen felszámított Áfa               + 171eFt 
-Egyéb dologi kiadások (053551) átcsoportosítás   + 146eFt 
-1 és 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete (0535531)                  - 1eFt 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:   + 95eFt 
 
BERUHÁZÁS 
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése (05631)      - 13eFt 
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (05641)              + 100eFt 
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA  (05671)                                              + 21eFt 
FELÚJÍTÁS 
Ingatlanok felújítása (05711)   - 11eFt 
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (05741)   - 2eFt  
 
 

III. Önkormányzat 
 

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Kiadás összesen:       -4 490 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -321   
=KÜLSŐ SZEMÉLYI 
JUTTATÁSOK   -321     

051211 Választott 
tisztségviselők juttatásai -301       

  teljesítési adatok alapján -301       

051231 Egyéb külső személyi 
juttatások -20       

  teljesítési adatok alapján -20       
JÁRULÉKOK     -389   
05211 Szocho -415       

  -teljesítési adatok alapján -415       

05242 Egészségügyi 
hozzájárulás 22       

  -teljesítési adatok alapján 22       

05271 Szja 4       

  teljesítés alapján 4       



DOLOGI KIADÁSOK     -3 780   

531261 
Mindazok melyek nem 
számolhatók el szakmai 
anyagként 

-79       

053371 Egyéb szolgáltatások -2 894       
053511 Működési Áfa -807       
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       9 681 
Működési bevételek     18 420   

094011 Készletértékesítés   33     

  Teljesítési adatok alapján  33       

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke    -3 555     

  Teljesítési adatok alapján  -3 555       

094061 Áfa    -1 304     
  Teljesítési adatok alapján  -1 304       

094111 Egyéb műk. Bevételek   23 246     

  Teljesítési adatok alapján  23 246       
Felhalmozási bevételek     -8 739   

09521 Ingatlan értékesítés   -6 350     
  Teljesítési adatok alapján  -6 350       

0952211 Ingatlan értékesítés   -2 389     
  Teljesítési adatok alapján  -2 389       
            

Kiadás összesen:       -2 795 

DOLOGI KIADÁSOK     -1 127   

0532111 Internetdíj   1     

  Teljesítési adatok alapján  1       

0532211 Telefon, telefax   3     

  Teljesítési adatok alapján  3       

0533111 Villamos energia   -19     



  Teljesítési adatok alapján  -19       

0532121 Gázdíj   -91     

  Teljesítési adatok alapján  -91       

0533131 Vízdíj   8     

  Teljesítési adatok alapján  8       

053341 Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások   65     

   közkifolyók, tűzcsapok 
karbantartása 65       

053371 Egyéb szolgáltatás   -150     

  
Teljesítési adatokés 
végleges 
kötelezzségvállaás alapján  

-150       

0533791 Más egyéb szolgáltatás   81     

  
Teljesítési adatokés 
végleges 
kötelezzségvállaás alapján  

81       

053511 Működési célú előzetesen 
felszámított ÁFA   23     

  
Teljesítési adatokés 
végleges 
kötelezzségvállaás alapján  

23       

053521 Fizetendő ÁFA   -1 048     
  -fizetendő ÁFA -1 048       
Felhalmozási kiadások     -1 668   

05671 Beruházás előzetesen 
felszámított Áfa   -1 668     

  Teljesítési adatok alapján  -1 668       

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       18 386 

Támogatások     -3 104   



091121 
Települési önk. Egyes 
köznevelési feladatainak 
támogatása 

  5 506     

  -teljesítés alapján 5 506       

91131 
Tel.önk. Szociális és 
gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

  -9 326     

  -teljesítés alapján -9 326       

091141 
Települési önk. 
Kulturális feladatainak 
támogatása 

  521     

  -teljesítés alapján 521       

091153 

Működési célú 
költségvetési 
támogatások és kiegészítő 
támogatások  

  195     

  -teljesítés alapján 195       

MEGELŐLEGEZÉSEK     21 490   

098141 Államháztartáson belüli 
megelőlegezések    21 490     

  -2018. évi előleg 21 490       

Kiadás összesen:       1 

0550212 
A helyi önkormányzatok 
előző évi elszámolásából 
származó kiadások  

  1     

  
A helyi önkormányzatok 
előző évi elszámolásából 
származó kiadások  

1       

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       0 

Kiadás összesen:       -14 334 
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 
KIADÁSOK     48   

=Működési c. támogatásértékű   48     



kiadások 

05506081 

Egyéb működési célú 
támogatások 
államháztartáson 
belülre-társulások és 
költségvetési szerveik 

48       

  Önkormányzati 
kiegészítés 48       

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS     -14 382   

0591511 Óvoda és Bölcsöde 
finanszírozása   -3 090     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  -3 090       

0591521 Művelődési Ház és 
Könyvtár finanszirozása   685     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  685       

0591531 Polgármesteri Hivatal 
finanszírozása   -5 190     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  -5 190       

0591541 Gyermekélelmezési 
Konyha finanszírozása   -7 213     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  -7 213       

0591551 Mg.Városüzemeltetési és 
fejl.int. finanszírozás   -1 474     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  -1 474       

0591561 Orvosi Rendelő 
finanszírozása   1 900     

  =Önkormányzati 
kiegészítés  1 900       

          
031030 - Közterület rendjének fenntartása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       4 303 



Támogatás értékű bevételek   -214     

0911641 Egyéb fejezeti kezelésű 
ei-ból -214       

Működési bevételek   7     

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke         

  telefon befizetés 7       

Véglegesen Átvett pénzeszközök   4 510     

0965041 Egyéb működési célú 
átvett pe         

  -mezőőri járulék többlet 
bevétel 4 510       

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        -2 468 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -1 472   
=Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai   -1 472     

05110111 Köztiszt,közalkalmazottak 
bére         

  -teljesítés alapján és 
elmenő dolgozó juttatása -1 735       

05111031 Céljuttatás, 
projektprémium         

  -teljesítés alapján és 
elmenő dolgozó juttatása 38       

0511132 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai         

  bérkomp. Maradványa 225       

JÁRULÉKOK     -325   

05211 Szociális hozzájárulási 
adó   -325     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -325       

DOLOGI KIADÁSOK     -671   

0531231 Hajtó és kenőanyag 
beszerzés    -223     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -223       

0531241 Munkaruha védőruha   -110     



  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -110       

0531261 
Mindazok melyek 
szakmai anyagként nem 
számolhatók el 

  -13     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -13       

0532211 Telefon, telefax   -26     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -26       

0533111 Villamos energia    -19     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -19       

053341 Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások   -87     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -87       

053361 szakmai tev. Segítő 
szolgáltatások    -56     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -56       

053371 Egyéb szolgáltatások   -35     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -35       

0533721 Biztosítási díjak   10     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  10       

053511 Működési Áfa   -112     

  -előirányzat módosításhoz 
kapcsolódó  -112       

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

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       -1 010 
Támogatás értékű bevételek     -1 609   



0916061 Támogatás ért. Bevétel   -1 609     

  -teljesítési adatok alapján  -1 609       
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     599   

094011 Készletértékesítés 
bevétele   186     

  -teljesítési adatok alapján  186       

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke   361     

  -teljesítési adatok alapján  361       
094061 Áfa    52     
  -teljesítési adatok alapján  52       
Kiadás összesen:       -2 219 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -3 046   
=Foglalkoztatottak személyi 
juttatáai   -3 046     

051101141 Közfoglalkoztatottak bére -3 117       

  IV. számú módosítás 
korrekció  -3 117       

0511032 Céljuttatás, 
projektprémium 375       

  -jutalom kifizetés 375       

0511132 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai -325       

  -foglalkoztatottak egyéb 
juttatásai -325       

051231 Egyéb külső 21       

  IV. számú módosítás 
korrekció  21       

JÁRULÉKOK     -384   
05211 Szochó -407       

  IV. számú módosítás 
korrekció  -407       

05252 Táppénz hozzájárulás 23       
  -táppénz 23       
DOLOGI KIADÁSOK     1 211   
0531231 Hajtó kenőanyag 12       

  -felhasználás alapján  12       

0531241 Munkaruha védőruha 30       

  felhasználás alapján 30       



0531261 
Mindazok melyek 
szakmai anyagként nem 
számolhatók el 

1 331       

  -felhasználás alapján  1 331       

0533111 Villamos energia  -615       

  -felhasználás alapján  -615       

0533131 Víz-csatorna díjak -79       

  -felhasználás alapján  -79       

053322 Vásárolt élelmezés -6       

  -teljesítés módosításig 
védőital -6       

053342 Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások 110       

  Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások 110       

053361 Szakmai  szolgáltatások -1 192       

  -felhasználás alapján  -1 192       
0533722 Biztosítási díjak 3       
  -biztosítás  3       

053511 
Működési célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó 

1 153       

  -módosítással kapcsolatos  1 153       

053523 Fizetendő általános 
forgalmi adó 464       

  -fizetendő Áfa  464       
          
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevételek  összesen:       -6 198 
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 
BEVÉTELEK     -6 198   

=Működési célú bevételek    -6 198     

0916062 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson 
belülről-elkülönített 
állami pénzalapok 

-6 198       

  -közfoglalkoztatási prg. 
Támogatása   -6 198       

KIADÁSOK  összesen:       -25 649 



SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -22 220   
=Foglalkoztatottak személyi 
juttatáai   -22 220     

51101141 Közfoglalkoztatottak bére  -22 285       

0511131 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai 65       

=Külső személyi juttatások   0     

051231 Egyéb külső személyi 
juttatások 0       

JÁRULÉKOK     -2 400   

05213 Szociális hozzájárulási 
adó -2 426       

05252 Táppénz hozzájárulás 26       
DOLOGI KIADÁSOK     -1 029   

0531261 
Mindazok amelyek 
szakmai anyagként nem 
elszámolhatók 

-980       

053371 Egyéb szolgáltatások 2       

053513 
Működési célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó 

-51       

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       -56 413 
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ 
BEVÉTELEK     -59 017   

=Működési célú bevételek    -59 017     

0916062 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson 
belülről-elkülönített 
állami pénzalapok 

-59 017       

  -közfoglalkoztatási prg. 
Támogatása   -59 017       

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     2 604   

94011 Készletértékesítés 
bevétele 790       

094021 Szolgáltatások ellenértéke 518       
094061 Kiszámlázott Áfa  241       
094071 Áfa visszatérítés 947       
094111 Egyéb működési 108       



bevételek  
Kiadás összesen:       -36 381 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -37 553   

0511011 Törvény szerinti 
illetmények -340       

051101141 Közfoglalkoztatottak bére -39 707       
0511031 Normatív jutalmak 1 000       

0511131 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai 1 698       

051221 Nem saját dolgozónak 
kifizetett juttatások -394       

051232 Egyéb külső személyi 
juttatások 190       

MUNKAADÓKAT TERHELŐ 
JÁRULÉKOK     4 139   

05211 Szochó 4 142       
05252 Táppénz hozzájárulás -5       
05272 Személyi jövedelemadó 2       
DOLOGI KIADÁSOK     5 311   
0531171 Gyógyszer -23       
0531171 Vegyszer  -3       
0531221 Irodaszer, nyomtatvány 37       
0531231 Hajtó kenőanyag 2 179       
0531241 Munkaruha és védőruha 189       

0531261 
Minazok melyek nem 
számolhatók el szakmai 
anyagként 

-3 468       

053211 Informatikai szolgáltatás 3       
0532211 Telefon telefax -2       
0533111 Villamos energia 40       
053331 Belviz 2017. évi nyttó 770       

053361 Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások 144       

053371 Egyéb szolgáltatások -5       
0533721 Biztosítási díjak -285       

053511 
Működési célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó 

4 536       

053521 Fizetendő Áfa -319       
053521 2017. évi nyitó 1 518       
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK     -8 278   
=BERUHÁZÁS   -8 278     



056211 Ingatlanok beszerzése 
létesítése   -5 150     

  előírányzat csökken  -5 150       

05641 Egyéb te. Beszerzés    -93     

  előírányzat csökken  -93       
05671 Áfa    -3 035     
  kapcsolódó Áfa  -3 035       
=FELÚJÍTÁS   0     
042120 - Mezőgazdasági támogatások 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       -836 
Támogatás értékű bevételek     -836   

=Működési célú   -836     

0916041 

Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson 
belülről-egyéb fejezeti 
kezelésű előirányzatok 

        

  teljesítés alapján -836       

Kiadás összesen:       0 
042130 - Növénytermesztés állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       8 945 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     8 945   

094011 Készletértékesítés 
bevétele 16 406       

  -teljesítés alapján 16 406       

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke -4 805       

  -teljesítés alapján -4 805       
094061 Kiszámlázott Áfa  180       
  -teljesítés alapján 180       
094071 Áfa visszatérülés -2 836       
  -teljesítés alapján -2 836       
Kiadások összesen:       -5 220 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -4 742   



=FOGLALKOZTATOTTAK 
JUTTATÁSAI   -4 742     

05110111 Köztisztviselők 
közalkalmazottak bére -4 980       

  teljesítés alapján -4 980       

0511132 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai 208       

  teljesítés alapján 208       

051231 Egyéb külső személyi 
juttatások 30       

  teljesítés alapján 30       

JÁRULÉKOK     -1 005   

05211 Szociális hozzájárulási 
adó -951       

  teljesítés alapján -951       

05242 Egészségügyi 
hozzájárulás -26       

05272 Személyi jövedelemadó -28       

DOLOGI KIADÁSOK     502   

0531171 Vegyszer  3 276       

  -előirányzat emelés 2017. 
nyitó 3 276       

0531221 Irodaszer, nyomtatvány -50       
  -előirányzat csökken   -50       
0531231 Hajtó és kenőanyag -824       

  -előirányzat 
átcsoportosítás  -824       

0531241 Munkaruha és védőruha -178       

  -előirányzat 
átcsoportosítás  -178       

0531261 
Mindazok amelyek nem 
számolhatók el szakmai 
anyagként 

3 818       

  -előirányzat emelés 2017. 
nyitó vetőmag 4 314       

  -előirányzat csökken   -496       

0532211 Telefon telefax -28       
053341 Karbantartási, kisjavítási -1 858       



szolgáltatások 

053361 Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások -872       

0533721 Biztosítási díjak -726       
0533741 Szállítás -53       
0533791 Más egyéb szolgáltatások 27       

  -előirányzat nő teljesítés 
miatt 27       

053511 
Működési célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó 

-2 018       

  -előirányzat nő teljesítés 
miatt -2 018       

053521 Fizetendő Áfa  198       

0535541 Adó vám illeték -210       

Felhalmozási kiadások     25   

05631 Informatikai eszk.besz 19       
  -előirányzat nő   19       
05671 Beruházás Áfa  6       

  -előirányzat 
átcsoportosítás  6       

          
045120 - Út autópálya építés 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       0 

DOLOGI KIADÁSOK     0   

053331 Bérleti és lízingdíjak 286       

  -teljesítés alapján 286       

0533371 Egyéb szolgáltatások -286       



  -teljesítés alapján -286       

          

045160 - Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       3 

DOLOGI KIADÁSOK     3   

053521 Fizetendő Áfa 3       

          
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Kiadás összesen: 0     1 

DOLOGI KIADÁSOK     1   

0531261 Mindazok melyek 
szakmai anyagként  1       

          

051030-Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása , átrakása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Kiadás összesen:       -1 500 

DOLOGI KIADÁSOK     -1 500   

053371 Egyéb szolgáltatások -1 181       

053511 Működési Áfa  -319       

051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       66 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     66   

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke -73       

094061 Kiszámlázott Áfa -19       



094071 Áfa visszatérítés 158       

Kiadás összesen:       325 

DOLOGI KIADÁSOK     325   

053361 Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások 254       

053511 Működési Áfa  71       

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       -1 689 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     -1 689   

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke -1 330       

094061 Kiszámlázott Áfa -359       

Kiadás összesen:       -2 099 

DOLOGI KIADÁSOK     -2 099   

053371 Egyéb szolgáltatások -2 177       

053371 2017. évi nyitó TRV 665       

053511 Működési Áfa  -587       

          

052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       0 

Kiadás összesen:       0 
          
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       36 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     36   

094071 Általános forgalmi adó 
visszatérítés  36       



Kiadás összesen:       10 508 
DOLOGI KIADÁSOK     11 008   

0531231 Hajtó kenőanyag 32       

0533741 Szállítás 43       

053512 
Működési célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó 

2 184       

053521 Fizetendő Áfa 623       
053551 Egyéb dologi kiadások 8 126       
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK     -500   
=BERUHÁZÁSOK   -500     
05621 Ingatlanok beszerzése -500       

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

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

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

Bevétel összesen:       1 

Támogatásértékű bevételek     1   

=Felhalmozásisi célú 
támogatásértékű bevételek   1     

0925031 Egyéb fejezeti kez ei. EU-
s programok 1       

Kiadás összesen:       0 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     0   

0511011 Törvény szerinti 
munkabérek -463       

051221 Munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony  463       

            

063080-Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

0 Nyilvántartási számlák 
Bevétel összesen:       0 
Kiadások összesen:       0 
064010-Közvilágítás 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

0 Nyilvántartási számlák 
Bevétel összesen:       0 
Kiadások összesen:       -3 087 



DOLOGI KIADÁSOK     -3 087   

0533111 Villamos energia -865       

053341 Karbantartás, kisjavítási 
szolgáltatások -1 006       

053511 Áfa  -656       

053551 Egyéb dologi kiadások -560       

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. Módosítás ei. Módosítás ei. 

Módosítás 
ei. 
Módosítás 

0 Nyilvántartási számlák 
Bevétel összesen:       -1 340 
Támogatás értékű bevételek     -1 585   
=Működési c. támogatás értékű 
bevételek   -1 585     

0916061 Egyéb műk.c.tám.áht.be. 
EÁPA -22       

0916071 Egyéb műk.c.tám.áht.be. 
HÖK -1 563       

Működési bevételek     245   

094012 Készletértékesítés 
ellenértéke 77       

  -térkő, szegélykő 
értékesítés  77       

094022 Szolgáltatások 
ellenértéke 127       

  -felnőttképzés, 
gépjárműjavítás, stb 127       

094062 Kiszámlázott általános 
forgalmi adó 36       

  -kapcsolódó Áfa  36       

094111 Egyéb működési 
bevételek  5       

  teljesítési adatok alapján 5       

Kiadások összesen:       72 698 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     1 861   



=Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai   1 861     

05110111 Köztisztviselők, 
közalkalmazottak bére 1 215       

  -teljesítés alapján ei. 
Módosítás 1 215       

0511031 Céljuttatás projekt 
prémium 22       

  -teljesítés alapján ei. 
Módosítás 22       

0511071 Béren kívüli juttatások 53       

  juttatás 53       

0511131 Foglalkoztatottak egyéb 
személyi juttatásai -593       

  -teljesítés alapján -593       

051221 Munkavégzésre i. egyéb 
jogviszony 1 120       

  -teljesítés alapján ei. 
Módosítás 1 120       

051231 Egyéb külső személyi 
juttatások 44       

  -teljesítés alapján ei. 
Módosítás 44       

JÁRULÉKOK     480   

05211 Szociális hozzájárulási 
adó 471       

  -teljesítés alapján  471       

05242 Egészségügyi 
hozzájárulás 5       

  -teljesítés alapján 5       

05271 Szja 4       

  -teljesítés alapján 4       

DOLOGI KIADÁSOK     -15 431   

0531121 Könyv folyóirat -24       

0531171 Vegyszer 1       



0531221 Irodaszer -5       

0531231 Hajtó és kenőanyag -615       

0531241 Mun ka és védőruha 1       

0531261 
Midazok, amelyek nem 
számolhatóak el szakmai 
anyagnak 

-1 522       

053211 Informatikai szolg -295       

0532111 Internet díj -8       

0532211 Telefon,telefax -113       

0532211 2017. nyitó 111       

0533111 Villamos energia -425       
0533121 Gázdíj 28       

0533131 Víz és csat.díj 47       

053321 Várárolt élelmezés 35       

053331 Bérleti és lízingdíjak 300       

053361 Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások -130       

053341 Karbantartás, kisjavítási 
szolgáltatások -1 129       

053372 Egyéb szolgáltatások -79       

0533721 Biztosítási díjak 69       

0533721 2017. nyitó tétel 76       

0533742 Szállítás 1       

0533791 Más egyéb szolgáltatások -2 258       

0533791 2017. nyitó 149       

053421 Reklám propaganda -93       
053511 Működési Áfa  -3 522       
053521 Fizetendő Áfa 286       
053531 Kamatkiadások -4 000       
053551 Egyéb dologi kiadások -2 317       

TARTALÉKOK     83 727   

055131 Tartalékok         



  =Működési tartalékok 82 579       
  -Polgármesteri keret -794       
  szociális segély -47       
  kölcsön  -112       
  nonprofit támogatás  -300       

  visszatérülés 
kölcsönökből -335       

  -megelőlegezett állami 
támogatás  21 490       

  -épített környezet alap -2 159       

  IV. mód. Eredménye 64 042       

  =Felhalmozási tartalékok 1 148       
  -Lakásépítési szla 1 108       

  -Önk. Lakásértékesítési 
szla  40       

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK     2 061   

=Beruházás   2 061     

05641 Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése -43       

05641 2017. nyitó tétel kuka 2 115       

05671 
Beruházási célú 
előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó 

-11       

          
074052-Kábítószer-megelőlegezés programjai, tevékenységei 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Kiadás összesen:       0 

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ 
KIADÁSOK     0   

05506091 Nemzetiségi 
önkormányzatnak 0       

 
   

 
  

 
  

 
 

 
  

084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Kiadás összesen:       0 



TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ 
KIADÁSOK     0   

05506091 Nemzetiségi 
önkormányzatnak 0       

          

084031 - Civil szervezetek működési támogatása 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Kiadás összesen:       505 

VÉGLEGESEN ÁTADOTT 
PÉNZESZKÖZ     505   

05512031 

Egyéb működési célú 
támogatások 
államháztartáson 
kívülre-egyéb civil 
szervezetek, 

505       

          

 
   

 
  

 
  

 
 

 
  

 
   

 
  

 
  

 
 

 
  

086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       -56 
DOLOGI KIADÁSOK     -56   
053521 Fizetendő Áfa   -56     
  -Visk -56       

              096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       21 
DOLOGI KIADÁSOK     21   
0533121 Gázdíj   18     
  teljesítés szerint 18       
0533131 Víz és csatornadíj   1     
  teljesítés szerint 1       



053521 Fizetendő Áfa   2     
  teljesítés szerint 2       

              104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli támogatások 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Bevétel összesen:       20 
Támogatásértékű bevételek     20   

0916041 Fejezeti kezelésű 
előirányzatból   20     

  teljesítés szerint 20       
Kiadás összesen:       0 

              106020 - Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       -46 
DOLOGI KIADÁSOK     -46   
053551 Egyéb dologi kiadások   -46     
  teljesítés szerint -46       

              107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név         

Bevétel összesen:       -5 023 

Kölcsönök     -5 023   

0964041 Működ.c. háztartásoknak -5 023       

Kiadás összesen:       -12 230 
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI 
JUTTATÁSAI     -5 874   

054861 Temetési segély [Szoctv. 
46. §] -20       



054881 

Önkormányzat által saját 
hatáskörben (nem 
szociális és 
gyermekvédelmi 
előírások alapján) adott 
pénzügyi GYVT 

-6 045       

054891 

Önkormányzat által saját 
hatáskörben (nem 
szociális és 
gyermekvédelmi 
előírások alapján) adott 
természetbeni GYVT 

191       

KÖLCSÖNÖK      -5 856   

05508041 Kölcsönök -
Háztartásoknak -5 856       

Átadott pézeszközök     -500   

05512031 Egyéb mc.tám ÁH-on 
kívül -500       

          
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előírányzat 

Előzetes 
kötváll 

Végleges 
kötváll 

Bevétel összesen:       396 
Közhatalmi bevételek     1 423   

09351071 Állandó IPA 2 643       

0935411 Belföldi gjműadó -1 347       
9361 Egyéb közhat. Bev 10       

0936172 Késedelmi és 
önellenőrzési pótlék 117       

Működési bevételek     -1 027   
094011 Készletért 1 189       
094061 Ááfa -2 216       
Kiadás összesen:       -1263 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -147   
05110111 Közalk köztiszt bér  -188       
0511032 Céljuttatás, 10       



projektprémium 
0511131 Egyéb juttatások 31       
JÁRULÉKOK     8   
05211 SZOCHÓ 8       
DOLOGI KIADÁSOK     -1124   
0531221 Irodaszer -17       

0531261 
Mindazok melyek 
szakmai anyagkénz nem 
számolhatók el 

194       

0533111 Villamosenergia -74       
053341 Karbantartás -4       
0533791 Más egyéb szolgáltatások 133       
053521 Áfa -1523       
053521 Fizetendő Áfa 167       

              
               900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
Főkönyvi 

szám Főkönyvi szám név Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előírányzat 

Módosított 
előírányzat 

Módosított 
előírányzat 

Bevétel összesen:       0 
Kiadás összesen:       -900 
Hitel törlesztés      -900   

=Felhalmozási  c.  hitel törlesztés   -900     

0591111 Hosszú lej. Hitelek 
törlesztése 2017. kötváll 600       

0591111 Hosszú lej. Hitelek 
törlesztése -1 500       

Bevétel összesen:       -30 675 
Kiadás összesen:       -30 675 

 
IV. Polgármesteri Hivatal  
 
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név Előirányzat 

mód 
Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

BEVÉTELEK összesen:       3 
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK     3   

094021 Szolgáltatások 
ellenértéke   3     

  
-telefonszámla 
továbbszámlázás, 
anyakönyvi 

3       



események bevételei 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        -4 606 
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     124   
=Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai   124     

05110111 Köztiszt bér   1 066     
  -növekedés 1 066       

0511031 Céljuttatás, 
projektprémium   -100     

  -jutalmazás -100       

0511071 Béren kívüli 
juttatások    -737     

  -átvezetés   -737       

05110721 SZÉP kártya - 
vendéglátás   131     

  -átvezetés béren 
kívüli juttatásokról  131       

05110741 SZÉP kártya - 
szbadidő   30     

  -átvezetés béren 
kívüli juttatásokról  30       

0511131 
Foglalkoztatottak 
egyéb személyi 
juttatásai 

  -11     

  -dzabadság átvezetés 
bérbe  -11       

0511091 Közlekedési 
költségtérítés   -55     

  -maradvánnyal 
csökken -55       

0511101 Egyéb ktg.térítés   -200     

  -maradvánnyal 
csökken -200       

JÁRULÉKOK     894   

05211 Szociális 
hozzájárulási adó   879     

  -III.módosításhoz 
kapcsolódó járulékok  879       

05242 Egészségügyi 
hozzájárulás   8     

  -módosításig 
teljesített összeg 8       

05272 Személyi 
jövedelemadó   7     

  III. sz. mód kapcs. 
Előirányzat növelés 7       



DOLOGI KIADÁSOK     -5 137   

0531121 Könyv, folyóirat 
beszerezés  20       

  -tervezetthez képest 
több a felhasznás 20       

0531131 Egyéb információ 
hordozó -35       

  -tervezetthez képest 
maradvány -35       

0531151 Elektronikus 
kiadványok 195       

  -tervezetthez képest 
több a felhasznás 195       

0531221 Irodaszer 
nyomtatvány -331       

  -tervezetthez képest 
maradvány -331       

0531261 
Mindazok melyek 
nem számolhatóak el 
szakmai anyagként 

-489       

  -tervezetthez képest 
maradvány -489       

053211 
Informatikai 
szolgáltatások 
igénybevétele 

-90       

  -tervezetthez képest 
maradvány -90       

0532211 Telefon, telefax, 
mobil -409       

  -tervezetthez képest 
több a felhasználás -409       

0533111 Villamosenergia -324       

  
-tervezetthez képest 
kevesebb 
felhasználás 

-324       

0533221 Gázdíj 369       

  -tervezetthez képest 
több a felhasznás 369       

0533131 Vízdíj -54       

  -tervezetthez képest 
maradvány -54       

053341 Karbantartás -423       

  -tervezetthez képest 
maradvány -423       

053371 Egyéb szolgáltatások -579       



  -tervezetthez képest 
maradvány -579       

0533711 Postaköltség -504       

  -tervezetthez képest 
maradvány -504       

0533791 Más egyéb 
szolgáltatások -101       

  -tervezetthez képest 
maradvány -101       

053411 Kiküldetések 
kiadásai -418       

  -tervezetthez képest 
maradvány -418       

053511 Működési célú Áfa -1 964       

  
-többlet  
felhasznáshoz 
kapcsolódó Áfa 

-1 964       

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ 
KIADÁSOK     1   

=Működési célú   1     

05506071 Kv. Szervnek 1       
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK     -488   

=Berzházások   -488     

05621 Ingatlanok 
beszerzése -394       

  Hálózat kiépítés 
Párthááz -394       

05631 Informstikai 
eszközbeszerzés -394       

  Informatikai 
eszközbeszerzés -394       

05641 Egyéb tárgyi eszköz 
beszerzés  404       

   Irodaszék 2 db -12       

   Fogas 5 db és 
irodaszék 14       

   Dolce gusto 
kávéfőző 13       

  Telefonkészülék 
Pártház 27       

  Hálózat kiépítés 
Párthááz 362       

05671 Beruházás Áfa  -104       
   Irodaszék 2 db -4       



   Fogas 5 db és 
irodaszék 3       

   Dolce gusto 
kávéfőző 3       

  Telefonkészülék 
Pártház 7       

  Informatikai 
eszközbeszerzés -106       

  Hálózat kiépítés 
Párthááz -7       

            
          
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név Előirányzat 

mód 
Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

0 Nyilvántartási számlák 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        -600 

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     -499   
=Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai   -499     

05110111 Köztisztviselők bére   -503     
  -maradvány -503       

0511031 Céljuttatás, 
projektprémium   2     

  -jutalmazás 2       

0511071 Béren kívüli 
juttatások   -27     

  átvezetés -27       

05110721 SZÉP kártya 
vendéglátás   19     

  átvezetés 19       

0511091 Közlekedési 
költségtérítés   -5     

  -maradvány -5       

0511132 
Foglalkoztatottak 
egyéb személyi 
juttatásai 

  15     

  -Bérkompenzáció  
kifizetés 09-11. hóig  15       

JÁRULÉKOK     -277   

05211 Szociális 
hozzájárulási adó   -306     

  -egyéb módosításhoz 
kapcsolódó szochó -306       

05241 EHO   9     
  cafeteriához 9       



kapcsolódó 
053511 SZJA   20     

  cafeteriához 
kapcsolódó 20       

DOLOGI KIADÁSOK     12   

0531221 Irodaszer 
nyomtatvány   33     

  -igény növekedés 
miatt 33       

0531261 
Mindazok melyek 
szakmai anyagként 
nem számolhatók el 

  3     

  -igény növekedés 
miatt 3       

0533791 Más egyéb 
szolgáltatások   55     

  -igény növekedés 
miatt 55       

053411 Kiküldetések 
kiadásai   -51     

  -igény növekedés 
miatt -51       

053511 Működési előzetesen 
felsz. Áfa   -13     

  -igény növekedés 
miatt -13       

053551 Egyéb dologi 
kiadások   -15     

  -maradvány -15       
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK     164   
=Berzházások   164     

05631 Informstikai 
eszközbeszerzés 129       

  -1 db számítógép 
beszerzése 129       

05671 Beruházás Áfa  35       

  -1 db számítógép 
beszerzése 35       

                    

104051 - GYVT pénzbeli és természetbeli támogatások 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név Előirányzat 

mód 
Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

Előirányzat 
mód 

0 Nyilvántartási számlák 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:        21 

Ellátottak pénzbeli juttatásai     21   
054291 GYVT ellátások  21       



  -gyermekvédelmi 
utalványok 21       

                    

900020 -Funkcióra nem sorolható bevételek 
Főkönyvi 
szám Főkönyvi szám név ei. 

Módosítás  
ei. 
Módosítás  

ei. 
Módosítás  ei. Módosítás  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:       1 

Működési bevételek     1   

0940821 Egyéb kapott 
kamatok         

  =technikai tétel 1       
                    

                    

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

Módosítás  
ei. 
Módosítás  

ei. 
Módosítás  ei. Módosítás  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:       -5 185 

Előző évi maradvány 
igénybevétele     1   

0981311 Előző évi maradvány 
igénybevétele         

  -kerekítés miatt 1       
Intézményfinanszírozás     -5 190   

098161 Központi, irányító 
szervi támogatás         

            
            

  

=Önkormányzati 
kiegészítés egyéb 
növekedés hivatali 
működési 
tartalékbólmiatt  

-5 190       

Bevétel összesen:       4 
Kiadás összesen:       -5 185 

           
  

 
 

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha  
(eFt) 

Személyi juttatások  0 

05110111Alapbér 096015 330 
05110431 Készenlét 220 
0511031 Céljuttatás jutalom -200 
0511091 Közlekedési költségtérítés 096015, 900020 -289 



0511131 Egyéb költségtérítés 900020 -45 
0511131 Egyéb személyi juttatások900020 -16 

 
Dologi kiadások -7623 
053341 Karbantartás 30 
0531211 Élelmiszer beszerzés -7653 
Beruházások 410 
05641 egyéb te. beszerzése 330 
05671 Beruházás Áfa  80 
  
Intézményfinanszírozás csökken -7213 
 
 

B.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézémény                                                          
(eFt-ban) 

 
Bevételi előirányzat javasolt csökkentése: -  1.474  eFt 
 
 
Kiadási előirányzat javasolt csökkentése:  - 1.474   eFt  
 
Az Intézménynek nincs módosítási javaslata .A módosítások technikai átcsoportosítást 
igényelnek. a szakfeladatokon belül. 
 
 
 
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő 
 

Háziorvosi alapellátás, Cofog: 072111 
 

A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni           +  489 e Ft-tal                           
 
A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni             + 200 e Ft-tal 

- Közlekedési költségtérítés előirányzat      + 20 e Ft, 
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat    + 180 e Ft, 

 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani            + 248 e Ft-tal 

- Szociális hozzájárulási adó előirányzat      + 244 e Ft, 
- Táppénzhozzájárulás         + 4 e Ft. 

 
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:                + 50 e Ft-tal                                                 
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint: 

- Egyéb dologi kiadások előirányzat       + 50 e Ft, 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Házi gyermekorvosi alapellátás, cofog 072111 

 
A Kiadások előirányzatát javaslom alábbiak alapján megemelni             + 10 e Ft-tal 

 
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:              + 10 e Ft-tal                                



Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint: 
- Egyéb szolgáltatások előirányzat       + 10 e Ft. 

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

Háziorvosi ügyeleti ellátás, cofog: 072112 
A Kiadások előirányzatát javaslom módosítani az alábbiak szerint         + 1.236 e Ft-tal 
          
Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása                  + 25 e  Ft-tal 

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat    + 25 e Ft, 
 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani                + 1 e Ft-tal 

- Egészségügyi hozzájárulás előirányzat      + 1 e Ft. 
 
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni                                              + 1. 210 e Ft-tal  

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat    + 1 150  e Ft, 
- Biztosítási díjak előirányzat        + 60 e Ft, 

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

Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás, cofog: 074031 
A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni                 + 56 e Ft-tal 
 
Személyi juttatások előirányzat összegének módosítása              + 55 e Ft-tal    

- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat    + 55 e Ft, 
 

A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom módosítani                + 1 e Ft-tal 
- Egészségügyi hozzájárulás előirányzat      + 1 e Ft. 

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

Ifjúság- egészségügyi gondozás, cofog: 074032    
 
A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint módosítani           + 100  e Ft-tal 
 
Dologi kiadások összegét javaslom megemelni:              + 100e Ft-tal                                                 
Az alábbi alőirányzatok összegét javaslom módosítani az alábbiak szerint: 

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás  előirányzat     + 100 e Ft, 
 
 
A fenti adatokat figyelembe véve az intézményfinanszírozás összegének emelésére kerül 
sor +1.900 e Ft összeg értékben.   
 
A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkompenzációra 2017. október hónapig 3 fő, 
november december hónapban pedig 2 fő jogosult. A bérkompenzéció összege 
járulékkal együtt 2017. évre összesen 331 e Ft. 
 
 
 
készítette: Temesváriné 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……../2018.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 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:  
 

 Összes 
előirányzat 

(eFt) 
bevétel főösszegét 2.727.736 
 működési célú bevétel 1.689.127 
 fejlesztési célú bevétel 976.609 
 finanszírozási célú bevételeit 62.000 
  
kiadás főösszegét 2.727.736 
 működési célú kiadás 1.721.651 
 fejlesztési célú kiadás 958.485 
finanszírozási célú kiadásait 47.600 
Költségvetési egyenleg  

 
 
 

2.§. 
 

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

                                                                                               (eFt) 
Megnevezés I. 

Működtetési 
célú bevétel 

II. 
Felhalmozás 
összesen  

Mindösszesen 

1.) Állami támogatás 617.885 29.468 647.353 
2.) Működtetési bevétel 345.374 0 345.374 
3.) Közhatalmi bevétel (helyi 

adó és egyéb) 
95.468 0 95.468 

4.) Gépjárműadó 13.653 0 13.653 
5.) Támogatás értékű bevétel 473.690 933.290 1.406.980 
6.) Átvett pénzeszköz  13.550 0 13.550 
7.) Kölcsön törlesztése 6.477 36 6.513 
8.) Saját, felhalmozási c. 0 13.815 13.815 
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bevétel 
9.) Maradvány igénybevétele 101.540 0 101.540 
10.) Államháztartáson belüli 
megelőlegezések 

21.490 0 21.490 

 MINDÖSSZESEN: 1.689.127 976.609 2.665.736 
 
 
 

3.§.  
 

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

 KIADÁSOK: 
 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft) 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

ÖSSZESEN: 1.612.796 108.855 1.721.651 
Személyi 
juttatások 

634.958 29.823 664.781 

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

120.676 6.417 127.093 

Dologi kiadások 590.853 60.089 650.942 
Pénzeszköz átadás 
ÁH-on kívülre 

3.449 12.500 15.949 

Ellátottak 
pénzbeli juttatásai 

11.386 0 11.386 

Támogatások ÁH-
on belülre  

137.254 26 137.280 

Tartalék 108.576 0 108.576 
Adott kölcsönök 5.644 0 5.644 

 
 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft) 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

ÖSSZESEN: 955.866 2.619 958.485 
Fejlesztési célú 
tartalék 

1.445 0 1.445 

Támogatásértékű 
kiadás 
beruházásra 

0 0 0 

Munkált.lakáscélú 
támogatás 
beruházásra 

0 0 0 

Önkormányzati 
beruházás 

919.165 2.619 921.784 

Önkormányzati 
felújítás 

35.096 0 35.096 
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Részesedés 160 0 160 
 
I-II. MINDÖSSZESEN: (finanszírozási kiadások nélkül nélkül)  
   eFt 
 

 Kötelező 
feladat 

Önként 
vállalt 

feladat 

Összesen 

MINDÖSSZESEN: 2.568.662 111.474 2.680.136 
 
 
 

4.§. 
 

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

 fő 
Létszámkeret (álláshely): 472,77 
ebből közfoglalkoztatás: 333,09 
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 42,48 
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 7,63 
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata 
ebből polgármester 
ebből közc. foglalkoztatás 
ebből közalkalmazott 
ebből diákmunka 

348,91 
1,00 
333,09 
14,5   
0,32 

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 22,75 
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 17,5 
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 

22,75 

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 10,75 
Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki 
Telephelye 17,875 fő 

 

 
 
 

5.§.  
 
A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:  

 
c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból 
és   ingatlan értékesítésből  2017. évi bevétele : 
109.282eFt.  Az adósságot keletkezető ügyleteiből fennálló éves fizetési 
kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis :54.641eFt-ot. 
 
 
 

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

(1)   
Ssz. TARTALÉKOK megnevezése Összeg(eFt) 
 Eredeti előirányzat 90.943 
 I. módosítás összesen -29.677 
 II.módosítás összesen -42.715 
 III. módosítás összesen 7.743 
 IV. módosítás összesen  83.727 
 Módosított előirányzat összesen 110.021 
1. Polgármesteri keret 6.000 
 I. módosítás -5.358 
 II.módosítás -383 

 III. módosítás  535 
 IV. módosítás -794 
2. RÖK maradványa 1.727 
 I. módosítás -1.727 
3. Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése 7.500 
 I. módosítás -1.687 
 II.módosítás -5.813 
4. 2016. évi áthúzódó bérek és 

járulékok  
65.602 

 I. módosítás -65.602 
5. 2013. évi normatíva visszafizetési 

kötelezettség 
7.300 

 II.módosítás -7.300 
6. Hivatali működési támogatás 

tartaléka 
2.814 

 II.módosítás -2.593 
 III. módosítás -221 
7. Szabadtartalék intézményi elvonás 2.636 
 I. módosítás -2.636 
8. 2017. évi állami előleg 21.009 
 I. módosítás -21.009 
9. Szociális ágazati pótlék 

visszafizetési kötelezettség 
41 

 II. módosítás -41 
10. Gyermekétkeztetés fejlesztési 

maradvány visszafizetési 
kötelezettség 

32 

 II. módosítás -32 
11. Start közfoglalkoztatási előleg 

2017. évre 
56.498 

 II. módosítás -56.498 
12. Épített környezetért alap 3.127 
 IV. módosítás  -2.159 
13. Önkormányzati lakásértékesítési 

szla 
3.272 

 I. módosítás -3.272 
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14. Lakásépítési szla 297 
 IV. módosítás (visszamenőleges 

hatályú 
1.108 

15. Lakásértékesítési  számla IV. 
mód 

40 

16.  Megelőlegezett állami támogatás  
IV. mód 

21.490 

17. I. Májusi módosítás eredménye 41.200 
 II. módosítás (szeptember) -26.553 
 III. módosítás (december) 7.429 
 IV. módosítás (visszamenőleges 

hatályú) 
64.042 

 
 
 

7. §. 
 

 
 
Ez a rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. december 31-i 
hatállyal kell alkalmazni. 
 

8. § 
 
E rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.   
 
 
 
   Tatár László         dr Pető Zoltán   
  polgármester                                     jegyző 
 
 



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. javasolt ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 0 0

II. Művelődési Ház és Könyvtár 3 954 3 954 3 954 4 197 4 183

III.Önkormányzat (szakf.) 7 413 7 413 2 413 30 913 30 913

IV. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0 0 0 0 0

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 1 270 0 0 0 0

C. Orvosi Rendelő 145 145 0 0 0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 12 782 11 512 6 367 35 110 35 096

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0 0 0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0 0
III.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épület akadálymentesítése (Szapárfalu ), homlokzat 
felújítás nyílászárók cseréje 3 454 3 454 3 454 4 197 4 183
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület) 500 500 500 0 0
Művelődési Ház és Könyvtár összesen 3 954 3 954 3 954 4 197 4 183
V. Önkormányzat
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás
1.) Vendégház (Róna) felújítása 5 000 5 000 0 0 0
062020 Településfejlesztési projektek   
1.) 1956-os emlékmű felújítása 2 413 2 413 2 413 2 413 2 413
2.) Annaházi Óvoda felújítás 0 0 0 28 500 28 500
Önkormányzat  összesen 7 413 7 413 2 413 30 913 30 913
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal  összesen 0 0 0 0 0

A;Gyermekélelmezési konyha
      
Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0 0
B;Vízmű
1.) Bacsó B. úti ingatlan tetőfelújítása 1 270 0 0 0 0
Vízmű összesen 1 270 0 0 0 0
C;Orvosi rendelő
1.) Defibrillátorba akkumlátor vásárlása 145 145 0 0 0
Orvosi rendelő összesen 145 145 0 0 0

Felújítás mindösszesen 12 782 11 512 6 367 35 110 35 096

18/2017.  
(IX.28.)

Fegyvernek Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

…./2017.  
(XII.14.)

mód.ei.

…./2017.  
(XII.14.)

3/2017. 
(II.15.)

13/2017.  
(V.29.)

2. melléklet
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. Mód.ei. Mód.ei. Javasolt ei. Javasolt ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 4 327 4 409 4 409 3 344 3 290

II.  Művelődési Ház és Könyvtár 762 762 900 978 1 086

III.Önkormányzat (szakf.) 91 342 91 993 791 523 920 233 911 873

IV. Polgármesteri Hivatal 500 500 1 040 1 761 1 437

A. Gyermekélelmezési Konyha 500 500 1 744 1 744 2 154

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 203 310 530 530 530

C. Orvosi Rendelő 257 257 462 1 414 1 414

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS  összesen 97 891 98 731 800 608 930 004 921 784

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde
1.)Terítők, törölközők 140 140 140 146 140
2.)Függöny, szőnyeg 110 110 110 235 234
3.)Tányér, pohár, bögre, kancsó, mérőkanál, 354 354 354 235 297
4.)Fejlesztő játékok 550 550 550 550 544
5.)tornaszer 78 78 78 78 78
6.)udvari játékok 800 800 800 800 642
7.)porszívó, vasaló 35 35 35 30 27
8.)autómata mosógép 95 95 95 82 82
9.)Bejárati ajtó 150 150 150 0 0
10.)fűnyíró, létra 60 60 60 56 55
11.)Hangfal 30 30 30 20 20
12.)Vetítő vászon 50 50 50 48 48
13.)Mágnestábla 30 30 30 9 9
14.) Fektető 75 db 975 975 975 534 533
15.)1 db gázkazán 500 500 500 0 0
16.)Laptop beszerzés 260 260 260 254 254
17.)Hőálló tál 0 0 0 16 16
18.) Tófólia 0 0 0 34 33
19.) Ventilátor 0 0 0 25 25
20.) Oplyball 0 0 0 0 77
Bölcsőde
1.)bölcsődei játékok 70 70 70 70 58
2.)pohár, tányér tál… 30 30 30 30 28
3.) Vasaló 10 10 10 10 8
4.) 1 db mosógép beszerzése 0 82 82 78 78
5.) Vízforraló 0 0 0 4 4
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 4 327 4 409 4 409 3 344 3 290
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Informatikai eszköz beszerzés 635 635 635 0 0
Laptop 0 0 0 110 110
Kamerarendszer 0 0 0 150 150
Kamera 0 0 0 153 153
Wifi adapter 0 0 0 0 43
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 127 127 0 0 0
3.)Műanyag szemetes 3 db 0 0 10 10 10
4.) LCD Tv falitartó 0 0 8 8 8
5.)Karcher porszívó 0 0 33 33 33
6.)Pendrive 0 0 10 10 10
7.)Karcher porszívó (könyvtár) 0 0 24 24 24
8.) Sövényvágó MTD 0 0 16 16 16
9.) Hosszabbító 30 m 0 0 9 9 9
10.) Nyomtató 0 0 63 63 63
11.) Vasaló 0 0 6 6 6
12.) Metszőolló 0 0 3 3 3
13.) Kameraállvány 0 0 7 7 7
14.) Pavilon 2 db 0 0 44 44 44
15.) Párakapuszett (2 db) 0 0 16 16 16
16.) LED reflektor 0 0 16 48 48
17.) Memória kártya 0 0 0 6 6
18.) Nyomtató 0 0 0 101 101
19.) Kamerarendszer 0 0 0 115 162
20.) HDMIkábel 0 0 0 6 6
21.) Akkutöltő 0 0 0 15 15
22.)Panasonic akku kamerához 0 0 0 13 13
23.) Ventillátoros fűtőtest 0 0 0 4 4
24.) Micro SD kártya 0 0 0 8 8
25.) Memória kártya 0 0 0 0 6
26.) LED reflektor 0 0 0 0 12
Művelődési Ház és Könyvtár összesen 762 762 900 978 1 086
III. Önkormányzat
011130 Önkormányzatihivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
ASP eszközbeszerzés 0 0 3 150 3 151 3 151
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.)A Róna panzió megvásárlása 7 887 8 513 8 513 8 513 6 845
2.)Róna igóságok 0 0 640 640 640
3.) Bacsó B. úti ingatlan tetőszigetelés 0 0 441 441 441
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Címek,alcímek,szakfeladatok
18/2017.  
(IX.28.)

13/2017.  
(V.29.) ../2018.  (III.01.)

../2017.  
(XII.14.)

3/2017. 
(II.15.)

4.) Róna eszközbeszerzések 0 0 429 437 437
031030 Közterület rendjének fenntartása
1.) 1 db mobiltelefon beszerzése 0 25 26 26 26
041232 Téli közfoglalkoztatás 
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 4 408 4 408 4 408 4 408 4 408
2.) Sarokcsiszoló 0 0 38 38 38
3.) Rakonca 0 0 209 209 209
041237 Minta közfoglalkoztatás 
1.) Pályázati összeg Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 63 547 63 547 63 547 28 617 23 407
2.) Belvíz áramfejlesztő beszerzése 0 0 340 340 335
3.) Termőföld vásárlás 0 0 0 100 100
4.)Tűzivíztározó 0 0 0 4 254 4 254
5.) Tejház 0 0 0 5 080 2 000
6.) Ütvefúró beszerzése 0 0 0 0 17
042130 Növénytermesztés  
1.) 1 db nyomtató beszerzése 0 0 0 0 25
045120 Út autópálya építés 
1.) Marx K. út építése 15 000 15 000 15 000 318 318

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
1.) Örményesi szennyvízprojekt 2017. ütem 500 500 500 500 0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
TOP 2.1.3-15 Belvíz 0 0 208 800 208 800 208 800
TOP 1.4.1-15. Óvoda fejlesztés 0 0 252 093 252 093 252 093
TOP 2.1.2-15 Zöldváros 0 0 88 797 88 797 88 797
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés 0 0 142 477 142 477 142 477
TOP-Energetika fejlesztés 0 0 0 168 801 168 801
066020 Város és községgazdálkodás
1.) Kamerarendszer belső udvar 0 0 300 300 246
2.) légkondícionáló berendezés (Pártház) 0 0 470 470 470
3.) hulladékgyűjtő edényzet beszerzése 0 0 1 345 1 345 1 345
4.) Fémpolc 0 0 0 42 42
5.) Navigáviós készülék beszerzése 0 0 0 36 36
6.) Kukák beszerzése 0 0 0 0 2 115
Önkormányzat  összesen 91 342 91 993 791 523 920 233 911 873
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC 500 500 500 500 164
2.) Irodabútor 0 0 210 210 210
3.) Forgószék 0 0 127 127 127
4.)Íróasztal 0 0 90 90 90
5.) Gyertyatartó 0 0 14 14 14
6.) Vezetékes telefon 8 8 8
7.) Porszívó 60 60 60
8.) Forgószék 31 31 31
9.) aprópénz szortírozó 10 10
10.) Pénzkazetta 46 46
11.) Mikrohullámú sütő 16 16
12.)Hűtőszekrény 54 54
13.)Vízforraló 5 5
14.) Irodaszék 2 db 56 40
15.) Fogas 5 db és irodaszék 33 50
16.) Hálózat kiépítés Pártház 501 462
17.) Dolce gusto kávéfőző 0 0 0 0 16
18.) Telefonkészülék Pártház 0 0 0 0 34
Polgármesteri Hivatal  összesen 500 500 1 040 1 761 1 437

A;Gyermekélelmezési konyha
1.) Konyhai eszközök beszerzése 500 500 500 500 529
2.) Klíma berendezés Hunyadi út 1. 0 0 1 244 1 244 1 245
3.) Szennyvízszivattyú 0 0 0 0 38
4.) Informatikai eszközbeszerzés Asus laptop 0 0 0 0 101
5.) Irodaszék 0 0 0 0 25
6.) WIN Menza prg. Beszerzése 0 0 0 0 216
Gyermekélelm.konyha összesen 500 500 1 744 1 744 2 154
B;Városüzemeltetési Intézmény 
1.) Gumicsónak beszerzése 203 170 170 170 170
2.) Nyomtató 0 52 52 52 52
3.) Forgószék 0 26 48 48 48
4.) Mobiltelefon 0 62 62 62 62
5.) Sarokcsiszoló 0 0 38 38 38
6.) Fúró-véső kalapács 0 0 160 160 160
Városüzemeltetési Intézmény Összesen 203 310 530 530 530
C;Orvosi rendelő
1.) Irodaszék vásárlás 35 35 22 22 22
2.) Asztal, szék, kanapé 165 165 145 145 145
3.) Kerékpár vásárlás 57 57 41 41 41
4.) Mosógép 0 0 85 85 85
5.) Nyomtató+scanner 0 0 71 71 71
6.) Telefon készülékek 0 0 24 24 24
7.) Defibrillátor akumlátor 0 0 74 0 0
8.) Hűtőventillátor 0 0 0 4 4
9.)Nyomtató 2 db 0 0 0 40 40
10.)Vérnyomás mérő 0 0 0 14 14

11.)Betöltetlen háziorvosi körzet számítógép, nyomtató egyéb te. 
Beszerzés 0 0 0 968 968
Orvosi rendelő összesen 257 257 462 1 414 1 414
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi 
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
rendeletet alkosson. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.)  8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat 
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi 
önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés 
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
 
A hatályos szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági 
együttélést zavaró, sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A közösségi együttélés 
szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások 
szankcionálhatók lesznek, amely elősegíti a jogkövető magatartás érvényesülését. 
 
A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő 
szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. 
 
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit – többek között – a 
jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi 
együttélés alapvető szabályait megsértő magatartások esetén az I. fokú önkormányzati 
hatáskör címzettje a jegyző.Ez esetben másodfokú hatóság a Képviselő-testület. 
 
Az eljárás lefolytatására és a bírság kiszabására a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes 
törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi 
CLXXIX törvény (továbbiakban: Kszszá.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértése esetén alkalmazható szankciók: 
 
A közigazgatási szankciók rendszerét a Kszszá. 1. § (2) bek-ben határozza meg a törvény.  
 
A Kszszá. felhatalmazást ad a képviselő-testületnek, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közigazgatási bírság felső határát, amely természetes személyek esetén 200.000,-Ft, míg jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft lehet.  
A rendeletben a bírság felső határának természetes személyek esetén 200 000 Ft-ot, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió Ft-ot javaslok 
megállapítani. 
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A Kszszá.értelmében ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi, azoknál a 
jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási bírság kiszabásának van helye, - a 3.§ (5) bek-
ben foglalt előírások keretei között - a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni 
intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri. 
A helyszíni bírság kiszabását megelőzően az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy ha a 
jogsértést elismeri, a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli 
vele. A döntés indokolásában elegendő az ügyfélnek a jogsértés elismeréséről szóló írásbeli 
nyilatkozatát rögzíteni az ügyfél aláírásával együtt. 
Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a 
hatáskörébe tartozó eljárást és erről az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló 
adatok közlésével. 
Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási 
bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidőben köteles megfizetni, amennyiben 
ennek nem tesz eleget, úgy a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó 
rendelkezések alkalmazandók. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti feljelentést/bejelentést 
bárki megteheti, illetve az hivatalból is megindulhat. 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartás elévülése : 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elévülésének szabályaira is a 
Kszszá. alkalmazandó, mely alapján nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő cselekmény miatt eljárás és bírság kiszabására nem kerülhet sor, ha a jogsértő 
magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, 
vagy az elkövetéstől számított öt év eltelt. Az ötéves határidő kezdő napja 

a) az a nap, amikor a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megvalósul, 
b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 

Az egyéves határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró 
bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi. 
 
Meg nem fizetett bírság beszedése: 
 
A végrehajtást az elsőfokú hatóság, azaz a jegyző foganatosítja.  
Ennek keretében biztosítási intézkedésként a pénzintézetnél, banknál kezelt összeget 
(bankbetét) lefoglalhatja, ha ez az összeg nem vagy részben fedezi a követelést, vagyis a 
kiszabott közigazgatási bírság összegét, akkor a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá 
vonni. 
Továbbá ingóvégrehajtásra is sor kerülhet, például a gépjármű is lefoglalható és a lefoglalt 
ingóság árverés útján értékesíthető. 
 
Az egyes tényállások: 
 
A rendelet–tervezet II. fejezete az egyes tényállásokat tartalmazza, amelyek városunkban 
előfordulhatnak a korábbi időszak tapasztalatai alapján és a korábbi törvényi rendelkezések 
alapján szabálysértésnek minősültek. 
Ezek az alábbiak: 

 A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata 
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 Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 
 Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 
 A köztisztaság fenntartása 
 Állattartás 
 Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele 
 Környezetünk védelme, zajvédelem 
 Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 
 Temető rendje 
 Házszámtábla kihelyezése  

 
Összegzés: 
Korábban önkormányzati rendelet nem szabályozta az egyes korábban szabálysértésnek 
minősülő magatartások jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy az ilyen magatartást 
megvalósító személyt jelenleg nem lehet felelősségre vonni.  
 
Emiatt a város lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek rendje, tisztasága, az 
életviszonyok rendezettsége céljából szükséges a rendeletben foglalt magatartások, mint 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások szankcionálási lehetőségének 
megteremtése. 
 
Minderre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és 
döntsön a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások megállapításáról és 
szankcionálásának bevezetéséről. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 

 
1. Az új rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  
1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
Társadalmi hatásként értékelhető: A szabálysértési tényállások meghatározásával, azok 
rendeletben történő szabályozásával javulhat a közrend, közbiztonság, valamint 
szankcionálhatóvá válik a közterületeken engedély nélkül elhelyezett gépek, építési 
törmelékek és egyéb hulladékok engedély nélküli elhelyezése, hiszen megteremtődik annak a 
szankció rendszernek a kerete, ami visszatartó erőt jelenthet. 
 
1.2. A rendeletgazdasági hatásával nem számolhatunk. 
1.3. A rendeletköltségvetési kihatása:Az igazgatási bírság önkormányzatot megillető bevétel, 
amely adók módjára behajtható. 
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2.A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: 
A rendelet bevezetésével javulhat városunk környezeti állapota főleg a közterületek és a 
lakatlan és lakott elhanyagolt ingatlanok állapota. Az elhanyagolt üres telkeken 
lakóingatlanoknál a patkányok elleni védekezés szankcionálhatóvá válik. A közvetlen 
szankcionálás lehetősége megkönnyíti a jogkövető magatartás ösztönzését.  
 
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A közigazgatási bírság kiszabásával és végrehajtásával kapcsolatos eljárás lefolytatására 
kijelölt ügyintéző részmunkaidős feladatellátás keretében látná el ezt a munkakört. Ez 
mindenképpen többletfeladat, de az ügyek számának előre nem láthatósága miatt, még nem 
lehet tudni, hogy igényel-e plusz munkaerőt. A helyszíni bírságolásra a közterület-
felügyelőnek lesz jogköre. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés d) pontja lévő felhatalmazása alapján az önkormányzatnak rendeletalkotási 
lehetősége van. Mivel ez csupán lehetőség a rendelet alkotás elmaradásának a kormányhivatal 
részéről történő törvényességi következménye nincs. Azonban a rendelet alkotás elmaradása 
esetén szankcionálás nélkül maradnak a korábban az egyes önkormányzati rendeletekben 
meghatározott kötelezettségek, mulasztások és a közösségi együttélést sértő magatartások. 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Személyi feltételek lásd. 3. 
pont. 
 
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és 
a rendelet-tervezetet fogadja el. 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……/2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi 
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Fegyvernek 
Város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti. 
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más 
módon szankcionál. 



6 
 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2. § E rendelet alkalmazásában 
a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem 
minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés 
szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető 
szabályaiba ütköző magatartásnak minősít, 
b) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 
13. pontja szerinti terület, 
c) szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 2. § 23a. pontja szerinti italok. 
 

I. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt 

alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok 
 

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság 
 
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes 
személy esetén 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek estén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő 
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50 000 forintig terjedő helyszíni bírság 
kiszabásának van helye. 
 
 

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok 
 
4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
(továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság 
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult. 
(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult. 
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni az elkövető 
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az eljáró ügyintéző erre vonatkozó 
felhívására igazolja. 
(5) Közigazgatási bírság kiszabása helyett első alkalommal figyelmeztetést kell alkalmazni, 
amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 
közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: 
Kszszá.) 2. §-ban meghatározott feltételek fennállnak. 
 

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése 
 
5. § (1) Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben 
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) 
vagy vagyona van. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási 
bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a 
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határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Fegyvernek 
Város Önkormányzata 11745066-15413673 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni 
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy 
banki átutalással Fegyvernek Város Önkormányzata 11745066-15413673 számú 
pénzforgalmi számlájára befizetni. 
 

II. Fejezet 
A közösségi együttélés alapvető szabályai 

 
6. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata 

 
6. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek 
rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki  
a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően a 
közterületek használatáról, valamint a közutak nem közlekedési célú 
igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló önkormányzati rendeletben 
foglalt közterületi engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ, felbont,  
b) közterületen üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül tárol, 
üzemképtelen járművet az üzembentartó, tulajdonos a közterületről saját költségén a 
felszólítást követő 15 napon belül nem távolítja el, 
c) a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra – kivéve a 6. § (2) 
bekezdésben foglaltak – a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást 
nem kér, 
d) a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a 
közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének 
ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér, 
e) közterületet tartósan, állandó jelleggel – kivéve közterületek használatáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti közterület-használati engedély alapján történő 
használatot – közterület-használati engedély nélkül használ, 
f) a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra igénybe 
veszi, 
g) közterületbe nyúló védőtetőt, előtetőt, ernyőszerkezetet, hirdető berendezést, 
reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérő módon elhelyez, 
h) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et 
közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol, 
j) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon gördeszkázik, görkorcsolyázik, 
kerékpározik, 
k) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát 
beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel, 
l) közforgalmú járdán a gyalogos közlekedésre szolgáló felületet beszőkíti és ezzel a gyalogos 
közlekedést zavarja, 
m) csapadék víz elvezető vagy szikkasztó árkot betemet vagy abban bármilyen hulladékot, 
bontási törmeléket, földet vagy avart helyez el.   
(2) Kezelői hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben lehet, ha az 
közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást 
nem tűrő kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt 
szükséges. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevőnek a közút kezelőjéhez 
haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges 
intézkedéseket meg kell tennie. 
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7. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje 

 
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a plakátok 
hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a hirdetmények és 
plakátok közterületen történő elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
hirdetőfelületen helyez el vagy az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon 
feltüntetett rendezvény, műsor, program megvalósulását követő 2 napon belül nem távolítja 
el. 

8. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység 

8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi 
és vendéglátási tevékenység körében, aki: 
a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és 
mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez; 
b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket 
megszegi; 
c) vendéglátó-helyiséghez tartozó teraszt, előkertet közterület-használati hozzájárulás nélkül 
vagy attól eltérő módon létesít, működtet; 
d) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz; 
e) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy 
közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs 
összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel – az 
engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével – és 
amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát. 
 

9. A köztisztaság fenntartása 
 
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság 
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg 
haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok 
(ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti 
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki 
nem gondoskodik: 
a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, 
b) a lakó-, és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének 
(kapualj, folyosó, terasz, pince-és padlásrész, és hulladékgyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, 
rendszeres takarításáról, rovar és rágcsálómentesítéséről,  
c) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, 
rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről, 
d) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres 
kaszálásáról, vágásáról, 
e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres 
kaszálásáról, vágásáról, 
f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és 
körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 
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g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles 
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé 
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, 
valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek 
takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett 
járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen, 
h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról, 
i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz 
közterületen, közterületi építményekben kárt ne okozzon, a közterület rendeltetésszerű 
használatát ne zavarja, az építmények állékonyságát ne veszélyeztesse, 
j) az ingatlanján és épületén természetes úton össze gyűlő csapadék vizet nem saját telkén 
szikkasztja el, 
k) a közterülettel határos ingatlan épületének madár fészkelő helyei alatti burkolattal ellátott 
közterületnek a madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról, 
l) gépjárművet közterületen javít, vagy e szolgáltatáshoz kapcsolódóan gépjárművet 
közterületen tárol, a zöldfelületen járművet javít vagy tisztít, 
m) használatában lévő ingatlanon a fűfélék rendszeres kaszálásáról, cserjék vágásáról, a 
telken található gyümölcsfák kártevők elleni mentesítéséről. 
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság 
fenntartása körében, aki:  
a) a szokásos mennyiségű hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, többlet-hulladék 
összegyűjtéséről – amennyiben az a hulladék elszállítását végző szolgáltatóval kötött 
szerződésben foglaltakon kívül, az általa biztosított lehetőségek igénybevételén felül 
keletkező hulladék – annak a hulladékgyűjtő udvarra történő elszállításáról nem gondoskodik,  
b) a város közigazgatási területén hulladékot közterületen, magánterületen nyílt téren éget, 
kivéve a külön jogszabály(ok)ban meghatározott esetekben szükségessé váló égetés az ott 
szabályozott módon. 
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság 
fenntartása körében, az üzlet és egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, intézmény, 
szolgáltató egység tulajdonosa, aki a vendéglátó egységek, intézmények, szolgáltató egységek 
bejárata mellett szemétgyűjtőt, csikktartót nem helyez el és azoknak a szemétszállításra 
rendszeresített edénybe való ürítéséről nem gondoskodik. 
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság 
fenntartása körében, aki:  
a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára 
való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik, 
b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos 
burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során 
keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz 
elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa, 
c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg 
fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,  
d) az építkezési terület és az építési munkálatokkal beszennyezett környék takarítását 
elmulasztja, az építkezés befejezését követően a munkálatok végzése során keletkezett építési 
törmeléket, illetve hulladékot folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 
órán belül nem szállítja, szállíttatja el, az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
e) közterületen építési, bontási és egyéb anyagokat közterület-foglalási engedély nélkül tárol, 
illetve munkaterületet a jegyző engedélye nélkül létesít. 
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(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság 
fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, használója, aki:  
a) az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda 
hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről folyamatosan nem 
gondoskodik, 
b) a járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy helyezi el, hogy a 
gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését akadályozza,  
c) hórakást  
ca) útkereszteződésben, 
cb) útburkolati jeleken, 
cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, 
cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré, 
ce) kapubejárat elé, annak szélességében  
helyez el; 
d) síkosság elleni védekezéshez zöld területen és közvetlen környékén konyhasót használ. 
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai, piaci 
árus, aki az utcai, piaci árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a 
használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett 
hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját 
költségén nem gondoskodik. 
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, a rendezvény 
szervezője, aki vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején, saját költségén nem 
gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet 
biztosításáról és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület 
megtisztításáról, szükség esetén fertőtlenítéséről. 
(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki  
a) a közterületre történő növényültetésnél a következő szempontokat nem tartja be: 
aa) nagylombú fát épület falától és egymástól minimum 7 méter távolságra szabad ültetni, 
ab) az elültetett fa töve ivóvíz-, telefon-, kábeltelevízió-, csapadékvíz-és szennyvízvezetéktől, 
földkábeltől legalább 1.5 méterre, távfűtési- és gázvezetéktől legalább 2 méterre lehet, 
ac) közterületi légvezeték alá csak kistermetű, vagy gömbkoronás fa ültethető,  
ad) sövény vagy fa telepítésekor be kell tartani a közutakra és a közlekedés biztonságára 
vonatkozó előírásokat. 
(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki hulladékgyűjtő 
szigeten, hulladékgyűjtő edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett 
szükségtelenné vált háztartási, szilárd hulladékból guberál. 
(10) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki élelmiszer- és 
vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, egészségügyi 
intézményekbe, bölcsődébe, óvodákba, iskolákba, szabad strandra ebet – az üzemeltető által 
meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével- bevisz. 
(11) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) az ivóvizet szolgáltató kutak közvetlen környezetében – a közegészségügyi és építésügyi 
szabályokban meghatározott távolság figyelmen kívül hagyásával – olyan szennyező forrást 
létesít, amely a kút vizét vagy a talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, 
b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem háztartási ivóvíz ellátás céljára használ, más célú 
felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével, 
c) a közkutakból állatot itat, termőföldet locsol, gépjárművet mos. 
 

10. Állattartás 
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10. § (1)  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) a város belterületén, továbbá pihenés és üdülés céljából szolgáló területen telkenként 2 
ebnél több ebet tart, kivéve vakvezető, jelző ebek, 
b) a többlakásos épületekben, társasházakban, és ezek udvarain lakásonként egynél több ebet 
tart, kivéve az eb szaporulatból származó, 3 hónapos kort be nem töltött ebek, vakvezető, 
jelző ebek, 
c) a felügyelete alatt álló háziállatot úgy visz vagy bocsát közterületre vagy nyilvános helyre, 
hogy nem tart magánál az állat ürülékének feltakarítására szolgáló megfelelő eszközt, az állat 
ürülékét nem takarítja fel, 
d) a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre 
való átjutását lehetővé teszi, 
e) aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és 
fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres 
irtásáról, 
f) aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes 
gyűjtéséről. 
 

11. Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele 
 
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, az igénybe vételhez szükséges 
megállapodást nem köti meg, 
b) a települési szilárd, szelektív vagy zöld hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy 
nem a szolgáltató által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra, 
c) a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, 
termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket, hamut helyez el, 
d) a gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát 
veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el, 
e) a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik, 
f) a települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a 
felirattól eltérően helyezi el, 
g) saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel, 
h) a szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el, 
i) ingatlana udvarán lom vagy kommunális hulladékot halmoz fel, 
j) az általa használt ingatlan udvarán kommunális vagy egyéb hulladékot a jogszabályoktól 
eltérő módon helyez el vagy semmisít meg (pl.: hulladékot elás, eléget stb.). 
 

12. Környezetünk védelme, zajvédelem 
 
12. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) szennyvizet csapadék vízelvezető árokba, élő vízbe vezet,  akár saját területen kilocsol,  
b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat, 
c) a meglévő vízelvezető árkot – ingatlanok előtti közterületen, kertekben – betölti, a víz 
lefolyását megakadályozza, 
d) a közparkok területére gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros-kerékpárral, lovas 
szekérrel behajt, parkol, 
e) közterületre telepített fát, facsemetét rongál, 
f) csapadék vizet szennyvíz elvezető csatornába bevezet, 
g) a lakóingatlanához tartozó udvaron hanghordozó eszközt olyan módon használ, hogy az 
zavarja a szomszédos ingatlanok használóit.  



12 
 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az a vendéglátó 
egység-, szórakozóhely üzemeltető, szabadtéri zene- és egyéb műsorjel szolgáltató, aki: 
a) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást május 15. és szeptember 15. közötti időszakban – a 
zajkibocsátási határérték megtartása mellett – 23 órától tovább biztosít, egyéb időszakban 22 
órától tovább biztosít, 
b) zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatást pénteken illetve szombaton – a zajkibocsátási 
határérték megtartása mellett – éjjel 2 órától tovább biztosít. 
 

13. Az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról 
 
13. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) az egyes területek helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 
önkormányzati rendeletben védett természeti területté nyilvánított, vagy védett területen olyan 
tevékenységet folytat, amely közvetlen vagy közvetett módon a természetvédelmi célokkal 
ellentétesen megváltoztatja vagy veszélyezteti. 
 

14. Temető rendje 
 
14. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki: 
a) síremlék fenntartási, - gondozási kötelességének nem tesz eleget, 
b) temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, 
c) temető főbejáratán keresztül gépjárművel – kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához 
szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott vagy idős személyek szállítását 
biztosító gépjárműveket – behajt, 
d) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a 
szeméttárolóban helyezi el, 
e) temető területére kutyát visz be, 
f) sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza. 
 

15. Házszámtábla elhelyezése 
 
15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan 
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről, 
kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem 
gondoskodik. 
 

16. Szeszesital árusításával vagy közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok 
 
16. § (1) Tilos közterületen szeszesitalt fogyasztani. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületi szeszes ital fogyasztási tilalom nem 
vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények helyszínére. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezés 

 
17. § Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
             Tatár László            dr. Pető Zoltán              
             polgármester              jegyző 
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére a 
Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 
2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzati tulajdonú Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz. alatti ingatlanon található 
volt hulladéklerakó felszín alatti víz monitoring rendszerének üzemeltetési munkáit és 
utógondozási feladatok dokumentálását az Önkormányzat megbízása alapján a rekultiváció 
megvalósulása óta az Imsys Kft. végzi. A legutóbbi 2017. évi éves összefoglaló jelentés 2018. 
január 31-én megküldésre került a környezetvédelmi hatóság, valamint a vízügyi hatóság 
részére.  
A monitoring kutak vízjogi engedélyének módosítása időközben megtörtént, így a 
vizsgálandó komponensek száma csökkent. Az Imsys Kft. a további 2018-2021. évi felszín 
alatti víz monitoring rendszer üzemeltetésére, dokumentálására a 2017. évinél kedvezőbb 
alábbi ajánlatot adta: 
 
2018-2020. évi monitoring elvégzése és éves összefoglaló jelentés elkészítése 473.900.- Ft + 
ÁFA/év. 
2021. évi monitoring elvégzése és komplex összefoglaló zárójelentés elkészítése 583.900.- Ft 
+ ÁFA/év. 
 
Az ajánlati ár tartalmazza: 
- a 3 db talajvízkútból történő akkreditált mintavételt, kiszállás díját 
- a talajvízminták akkreditált laboratóriumi vizsgálatát évi 1 alkalommal, 
- a vizsgálati eredmények OKIR FAVI információs alrendszerbe történő kitöltését és 
feltöltését, 
- utógondozási feladatok ledokumentálását és a dokumentáció nyomtatását (Hatóság által 
elvárt példányszámban és a Megrendelőnek szolgáltatott 1 nyomtatott példányban.) 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a monitoring rendszerüzemeltetéssel 
kapcsolatos 2018-2021. évi feladatok ellátására az Önkormányzat kössön szerződést az 
IMSYS Kft.-vel. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2018.(IV.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
a Fegyvernek külterület 0242/5 hrsz-ú ingatlanon található rekultivált hulladéklerakó 
2018-2021. évi monitoring rendszer üzemeltetéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az IMSYS 

Mérnöki Szolgáltató Kft.-t (1033 Budapest, Mozaik út 14/a.) a Fegyvernek 
külterület 0242/5 hrsz alatti hulladéklerakó felszín alatti víz monitoring 
rendszerének 2018-2021. évi üzemeltetési munkáinak elvégzésével, valamint a 
tárgyévi összefoglaló- és komplex zárójelentésének elkészítésével.  

 
2. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Tatár László 

polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésével. 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Pénzügyi csoport 
 
 
Fegyvernek, 2018. április 12. 
 
                                                                                                Tatár László 
                                                                                                polgármester                      
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Előterjesztés 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésére önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat benyújtásáról 
Fegyvernek Útfejlesztés 2018. 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint. 
A pályázat célja a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (Pályázati alcélok: c).  
A támogatás mértéke 85 %- os támogatás mellett maximum 15.000.000 Ft.  
 
A pályázati felhívás alapján az alábbi út teljes burkolat felújítására (kopóréteg csere, padka-
rendezés) nyújtunk be pályázatot:  
Csillag út ( Szent Erzsébet út és Rezeda út közötti szakasza) 550 m hosszban. 
A fejlesztés tervezett összköltsége bruttó 17.550.000 Ft, melyhez 2.632.500 Ft önerőt szüksé-
ges biztosítani, 14.917.500 Ft támogatás mellett. 
 
Fentiek alapján, kérem a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
............./2018.(IV.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázat benyújtá-
sáról Fegyvernek Útfejlesztés 2018. 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtá-
sával, a Magyarország 2018 évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint meghirdetett pályázati felhívás 1. c.) 
pontjára: belterületi utak, járdák, hidak felújítása. Csillag út felújítása. 

 
2.) A projekt tervezett elszámolható összköltsége bruttó 17.550.000 Ft A támogatás ösz-

szege: 14.917.500 Ft, az önerő 2.632.500 Ft. 
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztés megvalósítása érde-
kében a pályázat pozitív elbírálása esetén megbízza a Polgármestert a kivitelező kivá-
lasztásával és a szerződés megkötésével. 

 
Erről értesül:  

1. Tatár László, polgármester 
2. dr. Pető Zoltán., jegyző 
3. Angyal Csaba, pénzügyi csoportvezető 
4. Képviselőtestület tagjai 
5. Nardai Dániel 
6. Irattár 

 
Fegyvernek, 2018. április 26. 
         Tatár László 
         polgármester 




