MEG HÍVÓ

FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐ-T EST ÜLET E
2019. NOVEMBER 28-á n – CSÜT ÖRTÖKÖN – 15,00 ÓRAKOR ÜLÉST
T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármesteri tájékoztató
2. 2020. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyásáról
3. A
szociális
ellátások
szabályozásáról
szóló
32/2012.(VI.01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a
temetkezési tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7. A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
26/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. A 2020. évi nyersanyagnormáról
10. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadásáról
11. Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi éves ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
12. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban
található bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás
megkötéséről
13. A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
14. 2020. évi folyószámlahitel igénybevételéről
15. 2020. évi szünidei gyermekétkeztetésről
16. Török Zsolt 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett
pályázatának elbírálásáról

Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
Valamennyi intézményvezető

Fegyvernek, 2019. november 21.
Tatár László
polgármester

1.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-ai nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Polgármesteri tájékoztató
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Tatár László polgármester

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.

2
F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:








I.

2019. novemb er 6-án fogadónapot tartottam Herman Józs ef
alpolgármester ú rral.
2019. november 8-án a Csorba Mikro-térségi S zoci áli s
Intézményfenntartó Társu lási Tanács ü lésére kerü lt sor.
2019. november 9-én a H elyi Mozgáskorlátozott Egyesü let
csoport gyű lésére kaptam meghí vást.
2019. novemb er 13-án a Budapest i Fővárosi Nagyci rku s z
előadására szervezett ki rándu láson vettem részt a z Időse k
K lubjainak tagjaival.
2019. novemb er 14-én Huber József in tézményvezetővel a JászNagykun-S zolnok
Megyei
K ataszt rófavédelmi
Igazgatóság
Hatósági
O sztály ának
mun katársával
folytatt am
eset megb eszélést, valamint 20-án hel yszíni szemle történt a
szennyví ztelepen
és
az
érint ett
terü leten
Gácsi
Tib o r
beadványával kap csolatban.
2019. november 20-án a Törökszent miklósi Rendőrkapitányság
által szervezett kon zu ltációs fóru mon vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: október-november 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
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
14
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
1
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján
biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
15
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
- kamatmentes kölcsön
14

3
-

természetbeni szociális ellátás

-

II.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2019. november 21-ig:

III.

Fontosabb jogszabályok : -

………/2019.(XI.28.) 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, 2019. november 21.

Tatár László
polgármester

2. számú melléklet

Fegyvernek Város Önkormányzat 2020. évi Tervkoncepció
(előterjesztés melléklete)
KIADÁSOK
Intézmény /Szakfeladat megnevezése

Kiadások
Mindösszesen

Működési
kiadások

Felhalmozási
kiadások

Létszám keret
Ebből önként vállalt feladatok
Önként
Kötelező
Működési
Felhalmozási Önk. Váll. Fel.
váll.
Összesen
feladat
kiadások
kiadások
összesen
Feladat

Intézmény összesen
BEVÉTELEK
Intézmény /Szakfeladat megnevezése

Intézmény összesen

Bevételek
Mindösszesen

Működési
bevételek

Felhalmozási
bevételek

Ebből önként vállalt feladatok
Működési
Felhalmozási Önk. Váll. Fel.
bevételek
bevételek
összesen

2.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetési tervkoncepciójáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

2

Készítette:

Temesváriné Bozsó Ágnes gazdaságvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2019. november 22.

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervkoncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A törvényi kötelezettség megszűnt, mely előírta az önkormányzatok számára a koncepció
készítését, mely a következő év költségvetési tervénekelőkészítő szakaszát jelentette.
Tapasztalataink szerint nagymértékben segíti a tervezési munkát, ezért a korábbi évek
tervezési gyakorlatának megfelelően készítettünk koncepció-tervezet.
A2020. évi koncepciót meghatározó tényezők és alapelvek:
1.) A központi pályázatokon valószínűleg kevesebb lehetőség nyílik meg az
önkormányzatok számára, ezért csak kisebb volumenű program valósítható meg.
Célunk, hogy az előző években elindított programokat befejezzük, és újabb programot
csak megfelelő pénzügyi garanciák mellett kezdjünk el.
2.) Létszám személyi juttatások előirányzat nélkül nem tervezhető, az ilyen létszámelőirányzat törlendő.
3.) A dologi kiadások előirányzata a determinációkból, a saját bevételek növekményéből,
továbbá az egyéb, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból növelhető az
előző évhez képest.
4.) Az önkormányzati saját források beszűkülése és csökkenése miatt az önként vállalt
feladatok közül a civil szféra, a sport és kulturális egyesületek támogatását célszerűaz
előző évi összeg 80%-ában meghatározni.
5.) A közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma lényegesen csökken ezért a
lehívható források is fokozatosan, évre évre csökkennek, új beruházásokat nem
támogat a program
6.) Bevételeink tervezésénél figyelembe kell vennünk a bizonytalansági tényezőket, és
csak a biztos forrásokkal szabad számolnunk, külső körülmények változásainak
kezelésére, a nem várt kiadások finanszírozására – biztonsági tartalékokat kellene
képezni.
7.) A kiadások tervezésénél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, működési hiány a
2020. évi költségvetésben nem tervezhető.
Mindezt figyelembe véve készült el az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó tervkoncepciója,
mely alapját képezheti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjenek az
előterjesztés megvitatása után elfogadni.
…….../2019.(XI.28.) számú

önkormányzati határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervkoncepciójáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK
a.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési
koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének
tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:
A 2020. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható
bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra
elkülönítve, a 2019. év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben
meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri
Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül kormányzati funkciónkénti
részletezettséggel.
b.) Kiemelt szempontként a 2020. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell
lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE
1.1. Működési bevételek
1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a
külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi
figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél kormányzati funkciónként
esetlegesen szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő
bevételt a megkötött szerződések vagy szerződés hiányában az
előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell
tervezni az eseti bevételeket.
1.13 A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével
kell tervezni:
tervezett megnevezés értékesíteni tervezhető
terület
kívánt
értékesítési
mennyiség(t) ár(eFt)
12,80 ha silókukorica
66,20 ha napraforgó
6,20 ha lucerna
71,90 ha búza
5,10 ha kukorica
69,50 ha gyep

1.2. Intézményfinanszírozás
Intézményfinanszírozásként a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott
normatívákat kell tervezni. (Önkormányzatnál (mint intézmény), nem
értelmezhető az intézményfinanszírozás.
Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és
2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4.
pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni,
1.21 Maximum a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát
kiegészítő
önkormányzati
kiegészítés
mértékéig,
(Önkormányzati kiegészítés I.)
1.22 Kiemelten kell megtervezni (Önkormányzati kiegészítés II.) a
többlet
feladatokra
igényelt
intézményfinanszírozást
figyelemmel a koncepció 8. pontjában meghatározott
feladatokra és összegekre.

2.) KIADÁSOK
A kiadások tervezése az alábbiak szerint készüljön:
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (1. sz.melléklet)összhangban az intézményi SZMSZ-el
2.2. Személyi jellegű kiadások:
2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó
ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.
2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni
önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra
vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.
2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők, és közalkalmazottak részére
(önkormányzatnál, Városüzemnél … fő részére a költségvetési
törvényben meghatározott összeg tervezhető.
2.24.

A I. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető
változó bérként, ami betegszabadságra használható fel,
elszámolási kötelezettséggel.

2.25.

Az Intézményeknél
figyelembevételével.

túlóra

nem

tervezhető,

a

2.52.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke
tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal
összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.
2.28.

A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell
tervezni.

2.29. A föld haszonbért egységesen ……….,- Ft/AK-val kell tervezni.
2.30. Jutalom nem tervezhető

2.3.

Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell
tervezni.

2.4. A dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni.
Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött
felhasználású előirányzatként.

Egyéb
dologi
kiadások

DOLOGI KIADÁSOK
Energia
Rehabilitációs
járadék

Csorba Mikro-térségi
Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
Fegyvernek
II.

Tiszavirág
Napközi
Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
-ebből Fegyvernek
II
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
III. Önkormányzat
IV. Polgármesteri Hivatal
A.) Fegyverneki Vízmű és
Községgazd. Int.
B.) Orvosi Rendelő
2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és
egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat,
pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói
díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.
2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében 450 eFt-ot
tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások
összege: (önkormányzati kiegészítés I.)
(eFt)
Csorba Mikro-térségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ
-ebből Fegyvernek
I.
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-ebből Fegyvernek
II.
Művelődési Ház és Könyvtár
IV.
Polgármesteri Hivatal

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya,
többlete (eFt)
( eFt)
A.)
Fegyvernek Gyermekélelmezési Konyha
B.)
Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.
C.)
Fegyverneki Orvosi Rendelő
2.45. A mezőgazdasági tevékenység -növénytermesztés tervezhető
dologi költségei:
tervezett
terület
12,80 ha
66,20 ha
6,20 ha
71,90 ha
5,10 ha
69,50 ha

megnevezés tervezhető
költségek(eFt)
silókukorica
napraforgó
lucerna
búza
kukorica
gyep

2.5. Egyéb kiadások
2.51. A III. címnél :
- idősek köszöntése
- karácsonyi készülődés
-

(eFt)

80%

Civil szervezetek támogatása alapra

tervezhető.
2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.
2.6. A költségvetési tartalék …………….
céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:
-polgármesteri keret

eFt,

ezen

belül

6.000 eFt

-Szociális bérlakás vásárlása

2.7.

15.000 eFt

Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló
2011. évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével
készüljön.
2.72.

A 2020. évi költségvetés hiányt nem tartalmazhat.

2.73. Az önkormányzat folyószámlahitelt vehet igénybe, melyet a
számlavezető pénzintézettel kötött szerződés szerint, de legkésőbb
2020. december 31-ig vissza kell fizetni.
3.) Felhalmozási kiadások
3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok
erejéig tervezhetők.
(eFt)
1.
2.

4.)
1.
2.
3.
4.
5.

Az intézményi előterjesztés formája
melléklet: Kiadások-Bevételek kiemelt előirányzatonként
melléklet: Felújítások
melléklet: Beruházások
melléklet: létszám alakulása
melléklet: Kiadások és bevételek Kötelező és Önként vállalt, működési
és felhalmozási bontásban (koncepció 2. számú melléklete
6. melléklet szöveges indoklás a 2020. évi koncepcióhoz

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2021-2022. évi kiadási és bevételi
előirányzat.(Gördülő tervezés)
6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz,
ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.
7.) Az I. cím a férőhely kihasználtságot a 2020. évi normatíva igénylésben
szereplő mutatószámok alapján tervezze.
8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik: kötött
felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .
(eFt)
Csorba Mikro-térségi Szociális

Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek

I.

II.

-pszichológus foglalkoztatása
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde
-úszás oktatásra
-nyári napközire
Művelődési Ház és Könyvtár
-Önkormányzat által támogatott ünnepek
-Gyermekszínjátszó találkozó
-Majálisra
-Falunapra
-Országos Diák Gulyásfesztivál

IV. Polgármesteri Hivatal

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Gazdaságvezető
Fegyvernek, 2019. november 22

Tatár László
polgármester

A koncepció 1. melléklete
„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)
2019.12.31.
Évközi változás
Fogl.fő. 8 órás
állásh.

Megnevezés
Csorba Mikro-térségi Szoc.
Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek
Közalkalmazottak
-támogatott foglalkoztatott
Fegyvernek összesen
I.Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde
-közalkalmazott
- támogatott foglalkoztatott
I. Intézmény összesen
II. Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár
-közalkalmazottak
-támogatott foglalkoztatott
II. Intézmény összesen:
III. Önkormányzat
Közalkalmazottak
GINOP
közfoglalkoztatás
III. Intézmény összesen:
IV. Polgármesteri Hivatal
jegyző
Köztisztviselők
IV. Intézmény összesen
A.)
Gyermekélelmezési
Konyha
Közalkalmazottak
A.) Intézmény összesen
B.)
Fegyv.Vízmű

és

Községgazdálkodási
Int.
Közalkalmazottak
A.) Intézmény összesen :
C.) Orvosi Rendelő
Közalkalmazottak
B.) Intézmény összesen:
MINDÖSSZESEN

Fogl. fő

változás
ideje

átl. 8 órás

2020.12.31.
Fogl.fő 8 órás
álláshe

A szociális ellátások szabályozásáról szóló …/2019.(…….) rendelet 1. sz. melléklete
KÉRELEM
-

Települési támogatás

- Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíj
-

Temetési segély

(a megfelelőt aláhúzással jelölje!)

1.
A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok
Neve:.............................................................................................................................................
Születési neve:…...........................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési hely,év,hó,nap:...............................................................................................................
Állampolgársága:……….………..……………………………………………………………..
Lakóhelye:.....................................................................................................................................
Tartózkodási helye:.......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………………..
A kérelmező családi állapota (a megfelelő választ kérjük a □-be x-el megjelölni.)
□ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt
2.
A házastárs/élettárs személyi adatai
Neve:.............................................................................................................................................
Születési neve:…...........................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési hely,év,hó,nap:...............................................................................................................
Állampolgársága:……….………………….………………………………………………..…
Lakóhely:......................................................................................................................................
Tartózkodási hely:.........................................................................................................................
A kérelmezőn és házastársán/kívül, a vele egy háztartásban lakó személyek felsorolása:
Neve
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Születési ideje

Rokoni kapcsolata

3. Az egyszeri települési segély megállapítását
a) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet:
□ a rendszeres pénzellátás kifizetésének
késedelme,
□ rendszeres jövedelem megszűnése,
□ a lakásfenntartási költségekben hátralék
keletkezett,
□ a családban élő gyermek beiskolázása,
□ tartós betegség, vagy rokkantság miatt a
családban jelentős jövedelem kiesés
b) létfenntartási gondok miatt
□ élelmezés,
□ ruházkodás,
□ tüzelőanyag hiánya,
□ a közüzemi szolgáltatás megszűnésének
és

következett be és egyszeri kiadás
keletkezett,
□ megbetegedés miatt egyszeri, jelentős
mértékű gyógyszerkiadás,
□ kórházi kezelés,
□ elemi kár, vagy baleset,
□ bűncselekmény áldozatává válás, vagy
□ elhunyt személy eltemettetése.

□ a lakhatás elvesztésének veszélye.
Egyéb:
…………………………………………
…………………………

miatt kérelmezem.
* a kérelem indokát/ait a □-be X-el kell megjelölni
4. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő
gyermekeinek a havi jövedelme forintban:

A jövedelmek típusai

1.
Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó
ellátás

A
kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
A kérelmezővel
háztartásban közös háztartásban
Összesen
élő
élő egyéb rokon
házastárs
jövedelme
(élettárs)
jövedelme

4. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó
támogatások
[különösen:
gyermekgondozási
díj
(GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES),
gyermeknevelési támogatás (GYET), családi
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami
foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis
összegű
kifizetések
stb.),
alkalmim
unkavégzésből származó jövedelem
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó.
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen jövedelemnyilatkozatban
közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az Szt. 10. §. (6) bekezdése
alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az önkormányzat vitatja, felhívására köteles
vagyok az általam lakott lakás, illetve saját és a háztartásban lakók tulajdonában álló vagyon
fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a közölt adatok valódiságát Szt. 10. §. (7) bekezdése alapján az
önkormányzat az illetékes adóhatóság útján ellenőrizheti.
A jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat mellékelem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy adataim a támogatással kapcsolatban folyó eljárás során az
önkormányzat kezelje.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a
valóságnak megfelelnek.
Fegyvernek, 20………………………………………

...................................................................... ......................................................................
kérelmező (törvényes képviselő)
házastárs/élettárs (törvényes képviselő)
Megjegyzés:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Csatolandó dokumentumok:
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem
éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama
alapján kell kiszámítani.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

I.

Személyi adatok:

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él,
kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük
különböző.
Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs,a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a
nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a
továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a
vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a
meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
II.

Jövedelmi adatok:

Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási
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hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó
támogatás: (Erzsébet-utalvány), a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak
biztosított pótlék; a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági
támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, a személyes
gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka
és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi
ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szociális szövetkezet (ide nem értve az
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
Jövedelem számítás: A jogosultság megállapításakor
- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam
nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység
időtartama alapján kell kiszámítani.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
- a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
összegét meghaladó részét.
III.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

A települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy az
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek vagy családok részére
nyújtható.
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ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
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Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
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Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző
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véleményezésre bemutatva:

Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére a
szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendelettel fogadta el a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendeletet.
Az azóta eltelt időben végrehajtott közigazgatási reform csökkentette az önkormányzatok
hatáskörében lévő szociális ellátások körét. A szociális ellátások jelentős része átkerült a
Járási Hivatalok hatáskörébe. A jelenleg hatályos szociális törvényben a jogalkotó szabadabb
kezet biztosított az önkormányzatok részére a szociális ellátási formák meghatározásában.
2015. évben kivezetésre került a szociális törvény részletszabályaiból az adósságkezelési
szolgáltatás. A települési támogatás kötetlenebb szabályi lehetőségei biztosítják az
önkormányzatok számára azt, hogy települési szinten a felmerülő igényekre szabott szociális
ellátási formákat határozhassanak meg. A szabadabb mérlegelés egyúttal kihívást is jelent az
önkormányzati normaalkotás számára.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján a tervezett jogszabály várható
következményei:
a.) társadalmi hatás:
- a szociális ellátások jogosultsági köre bővül és mértéke is változik.
b.) gazdasági hatás:
- az új rendeletben foglaltak végrehajtására a szükséges anyagi források az
önkormányzat költségvetésében biztosítottak.
c.) költségvetési hatás:
- az új rendeletben vállalt kötelezettségek nem jelentenek a város költségvetésére
jelentősebb terheket, ezek folyósítása folyamatosan biztosítható.
d.) környezeti hatás:
- az új rendelet környezeti hatást nem von maga után.
e.) egészségügyi hatás:
- az új rendelet egészségügyi hatást nem von maga után.
f.) adminisztratív terhek:
- az új rendelet alkalmazása megnövekedett adminisztratív terhekkel jár a
Polgármesteri Hivatal számára.
g.) a jogszabály megalkotásának szükségessége:
- az új rendelet megalkotását az elmúlt évek jogszabályi változásai tették
szükségessé, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátások szóló
1993. évi III. tv. változásaira.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a rendelet-tervezet megvitatására és
elfogadására.
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………../2019.(……...) önkormányzati rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 94. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. fejezet
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város közigazgatási területén a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében foglalt
személyekre, továbbá állandó lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken bejelentett
tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. §-ában foglalt személyekre, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvtv.) 4.
§-ában foglalt személyekre.
2. §
Eljárási rendelkezések
(1) E rendeletben meghatározott szociális ellátások iránti kérelmeket a Polgármesteri
Hivatalnál kell előterjeszteni, kivételt képeznek ez alól az e rendeletben meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó ellátások.
(2) A folyósított segély
kötelezettséghez kell kötni.

felhasználását

a

döntéshozó

határozatában

elszámolási

(3) Aki a döntéshozó határozatban megállapított elszámolási kötelezettségét határidőre nem
teljesíti, azt 1 év időtartamra ki kell zárni a támogatottak köréből.
(4) A szociális kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a
támogatás felhasználásának célját és összegét, az elszámolás és a visszafizetés feltételeit,
valamint a kölcsön késedelmes fizetése esetén a behajtás módját.
(5) A kölcsönszerződésnek tartalmaznia kell az ingatlan nyilvántartásban jelzálogjog
bejegyzési kötelezettséget. Az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzés költsége a
kérelmezőt terheli.
(6) A települési támogatás, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
igénylésekor a rendelet 1. sz. mellékletét képező jövedelemnyilatkozatot, kell benyújtani,
melyhez csatolni szükséges a hatályos Szt. 10. § (2-3) bekezdése szerinti időszakra vonatkozó
jövedelemigazolásokat. A jövedelmeket az alábbi módon kell igazolni:
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a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a kérelem benyújtását közvetlenül
megelőző hónapra vonatkozó, a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy
munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a megállapító határozatával és a kérelem benyújtását
megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását
megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről
szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy
bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozattal,
g) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
h) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén az illetékes Kormányhivatal
Gyámhivatalának határozatával,
i) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
j) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
k) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
l) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal
(a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).
Nincs szükség igazolásra a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a
családtámogatási törvény szerint folyósított családtámogatási ellátásról, illetve ha az adatok az
önkormányzat nyilvántartásában fellelhetőek.
(7) A támogatás elbírálásánál a kérelmező és családja egységes elbírálás alá esik, egy
családon belül több személy részére nem állapítható meg támogatás ugyanazon jogcímen.
(8) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő kérelmezőnek a támogatásra okot adó
körülményeket hitelesen igazolni kell. Nem minősül rendkívüli élethelyzetnek a nagy összegű
közüzemi számla felhalmozása, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően nem igazolja, hogy
mindent megtett a számlatartozás felhalmozódásának megelőzésére.
(9) Amennyiben a rászorultsággal, illetve a települési támogatás céljának megfelelő
felhasználásával kapcsolatban kétség merül fel, a kérelmező köteles a hivatal által
kezdeményezett környezettanulmány végrehajtásában közreműködni. Ha a közreműködést
megtagadja, kérelmét el kell utasítani.
(10) Amennyiben a környezettanulmány megállapítása szerint vélelmezhető, hogy a
vagyonnyilatkozatban, illetve jövedelemnyilatkozatban foglaltak nem felelnek meg a
valóságnak, az Szt. 10. § (6) bekezdésének megfelelően kell eljárni. Ennek során fel kell hívni
a kérelmezőt arra, hogy 8 napon belül nyújtsa be az általa lakott lakás, illetve saját és a
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családja tulajdonában álló vagyonnak a kérelem benyújtását megelőző 3 (6) hónapra
vonatkozó fenntartási költségeit igazoló dokumentumokat. Ha a fenntartási költségek
meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelmet úgy kell
vélelmezni, hogy az igazolt fenntartási költségekhez hozzá kell adni a kérelmező családjában
élők (beleértve a kérelmezőt is) számának és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a szorzatát. A vélelmezett jövedelem mértéke nem lehet kevesebb, mint a
jövedelemnyilatkozatban megjelölt összeg.
(11) Élelmezésre biztosított támogatás esetén az arra rászoruló személy részére a családsegítő,
illetve a gyermekintézmény megbízottjának közreműködésével adható a támogatás, aki a
felhasználást a kifizetést követő 15 napon belül igazolni köteles.
(12) Kérelmező nyilatkozatban hozzájárul, hogy adatait a támogatással kapcsolatban folyó
eljárás során az önkormányzat kezelheti.
(13) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
az irányadók.
(14) Nem állapítható meg települési támogatás azon kérelmező részére, aki a Polgármesteri
Hivatallal szemben fennálló hiánypótlási, együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.
3. §
E rendelet alkalmazásában:
a) család: a hatályos Szt. 4. § (1) c) pontja szerint
b) közeli hozzátartozó: a hatályos Szt. 4. § (1) d) pontja szerint
c) vagyon: a hatályos Szt. 4. § (1) b) pontja szerint
d) rendszeres pénzellátás: a hatályos Szt. 4. § (1) i) pontja szerint
e) aktív korú: a hatályos Szt 4. § (1) k. pontja szerint
f) egyedülélő: a hatályos Szt. 4. § (1) j. pontja szerint
g) keresőtevékenység: a hatályos Szt. 4. § (1) e. pontja szerint
h) jövedelem: a hatályos Szt. 4. § (1) a) pontja szerint
i) háztartás: a hatályos Szt. 4. § (1) f) pontja szerint
j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, melyben az egyén alapvető szükségletei nem kielégítettek,
ezért a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelye által
nyújtott szolgáltatásokkal biztosítható.
4. §
Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott
támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul igénybevevőt
pedig kötelezni kell a támogatás visszafizetésére. Az eljárás során az Szt. 17. §-ának
rendelkezéseit kell figyelembe venni. A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás
megtérítése esetén a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és/vagy a kamat összegét –
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné –
méltányosságból elengedhető, csökkenthető, illetve részletekben fizettethető meg, a
részletfizetés időtartama azonban nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan
igénybevételének időtartama
II.

fejezet
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A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
5. §
Települési támogatás
(1) A települési támogatás keretében nyújtható támogatások formái:
a) pénzbeli,
b) természetbeni.
(2) A települési támogatási kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Bizottság önálló
hatáskörébe tartozik, kivéve a temetési segély, amely polgármesteri hatáskörbe tartozik.
(3) Települési támogatásban részesülhet az, akinek családjában a havi családi jövedelem nem
haladja meg családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %-át.
(4) Aki települési támogatást gyógyszerköltségeinek fedezésére kéri, csatolni kell a
Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi,
sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult, valamint a kezelőorvos és a gyógyszertár
igazolását az igénylő akut megbetegedésének kezeléséhez szükséges gyógyszerszükségletéről
és annak költségéről, vagy a gyógyászati segédeszköz szükségességéről és annak várható
költségéről.
(5) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás évente maximum két alkalommal
nyújtható, mértéke az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a, ami alkalmanként nem lehet több
mint 6.000.-Ft.
(6) Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező igazolt többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt igazolt anyagi
segítségre szorulnak és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a –
temetési segély kivételével - családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 % át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át. A temetési segély esetén a családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-a.
(7) A rendkívüli települési támogatás összege az elhunyt személy eltemettetése esetén a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit – 200.000.-Ft – figyelembe véve 10 %, azaz
20.000.-Ft, emennyiben a kérelmet a halálesettől számított hat hónapon belül nyújtják be.
(8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell - amennyiben a települési
támogatást temetési költségekre tekintettel kérik és az elhalálozás helye nem Fegyvernek, - a
halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére kiállított
számlák eredeti példányát is.
(9) Települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes
kölcsön formában is nyújtható évente egy alkalommal, legfeljebb az öregségi nyugdíj
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mindenkori legkisebb összege ötszöröséig terjedő mértékű és maximum 6 hónapi időtartamra
az alábbi feltételekkel:
a) bizonyítottan átmeneti pénzzavarba került, mert temetés, elemi kár, tartós betegség
miatti rendkívüli kiadása merül fel, társadalombiztosítási ellátás benyújtásától az
elbírálásig tartó rendszeres pénzellátás hiánya miatt saját, illetve családja
létfenntartása veszélyeztetett,
b) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön
visszafizetésére.
(10) A települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás
támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának
kifizetéséhez nyújtott támogatás.
(11) Rendkívüli indokolt esetben a rendeletben foglalt feltételektől a képviselő-testület
eltérhet és egyedi döntésével támogatást nyújthat az adott évi költségvetése terhére.
6. §
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
(1) Az önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, rossz
anyagi körülmények között élő, felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni
kívánó/folytató hallgatóknak ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keret
összeg erejéig, a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével, az alábbi feltételekkel:
a) akiknek havi jövedelme vagy egy háztartásban élők egy főre számított havi családi
jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
ebben az esetben az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó.,
b) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg
a jövedelem akkor az ösztöndíj összege 4.000.- Ft/hó.
c) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg
a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft/hó,
d) egyedül élő esetén, ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %át nem haladja meg a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft,
e) akinek mindkét szülője elhunyt, akkor jövedelemre való tekintet nélkül, az ösztöndíj
összege 3.000 Ft/hó.
(2) Az egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
(3) A pályázatok elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
7. §
Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatása
Az önkormányzat a területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
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Tehetséggondozó Programjában való részvételét elviekben támogatja. A programban való
részvételhez anyagi támogatást nem nyújt.
8. §
Köztemetés
(1) Köztemetés elrendelése esetén az Szt. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.
(2)
A köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettség alól az eltemetésre köteles
személy mentesíthető, amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, és a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.
(3) A köztemetéssel kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik.
9. §
Általános iskolai tanulók bérlettámogatása
(1)
Fegyvernek Város Önkormányzata a Büdöséri csatornától Törökszentmiklós irányába,
a város közigazgatási határáig lakó általános iskolai tanulók részére – természetben nyújtott
szociális ellátásként – a matematika szabályai szerint 10.- Ft-ra kerekített, 66 %-nak
megfelelő összegű autóbusz bérlettámogatást ad.
(2)
A támogatás tömegközlekedési jármű igénybevételéhez, az Általános Iskolába (Szent
Erzsébet út 31.) való utazáshoz jár.
(3) A támogatás elbírálására a polgármester jogosult.
III. fejezet

10. §
Szociális alapszolgáltatások
FEGYVERNEK VÁROS
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek közigazgatási területén
a szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) étkeztetés a hét hat napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással
d) családsegítést
e) gyermekjóléti szolgáltatást
(2) A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el.
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(3) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját
öt munkanapon belül kell elkészíteni.
(4) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a telephelyvezetőnél kell befizetni minden
hónap 25-éig.
(5)Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott az
írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.
(6)Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani,
aki dönt a kérelmekről.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.
(7) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül
köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új
térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető.
(8) Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül:
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
f) átmenetileg olyan krízishelyzetbe került, melyben az egyén alapvető szükségletei nem
kielégítettek.

ÖRMÉNYES KÖZSÉG:
(1) Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményes község közigazgatási
területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) étkeztetést a hét 6 napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátást
d) családsegítést
e) gyermekjóléti szolgáltatást nyújt.
(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó
Gondozási Központ telephelyvezetőjénél kell benyújtani.
A telephelyvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat
tartalmazza:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
az ellátás kezdetének időpontját
az ellátás időtartamát
az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
az ellátás megszüntetésének módjait.

(3) Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
(4) a telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek.
(5) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
(6) az ellátás megszüntethető, ha:
a) az ellátott nem jelenti be 15 napon belül a telephelyvezetőnél jövedelmében bekövetkezett
változást
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
f) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak a telephely
vezetőjénél, minden hónap 25-éig.
KUNCSORBA KÖZSÉG:
(1) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuncsorba közigazgatási területén
az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja.
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
d) családsegítés
e gyermekjóléti szolgáltatás
(2) A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el.
(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a
kuncsorbai telephelyvezetőnél kell kezdeményezni.
(4) A telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében
az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.
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(5) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
(6) Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
a) aki 62 évét betöltötte
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való tekintettel
szakorvosi igazolás alapján
(7) Az ellátás megszüntethető, ha
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési díjat
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
(8) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
(9) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a telephelyvezetőnél kell befizetni minden hónap
25-éig.
(10) ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles a
telephelyvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata után új
térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető
(11) a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy
elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást biztosító
telephely vezetőjének kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
határozattal dönt.
(12) a telephelyvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza:
a) a szociális szolgáltatás formáját
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
c) fizetési kötelezettséget
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját.
11. §
Szociális alapszolgáltatás térítési díjai
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 898 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.550 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.550 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.120 Ft / nap
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 étkeztetéssel: 1.120 Ft / nap + 898 Ft / adag: 2.018 Ft
e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés: 690 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 80 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 500 Ft / óra
 személyi gondozás: 500 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 690 Ft / adag: 690 Ft
e) SOS telefon: 500 Ft / hónap
(3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 898 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.550 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.550 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.120 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.120 Ft / nap + 898 Ft / adag: 2.018 Ft
(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg
konkrét összegben.
(5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Örményes Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(II.20.) önkormányzati határozata
alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 896 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 853 Ft / óra
 személyi gondozás: 853 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.415 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.415 Ft / nap + 896 Ft / adag
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai a szociálisan
rászorulók részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2019.(II.20.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 0 Ft / óra
 személyi gondozás: 0 Ft / óra
d) Nappali ellátás
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étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
étkeztetéssel: 0 Ft / nap + 660 Ft / adag

(7) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 730 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 853 Ft / óra
 személyi gondozás: 853 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.415 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.415 Ft / nap + 896 Ft / adag
(8) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg
konkrét összegben.
(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai Kuncsorba Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2019.(II.20.) önkormányzati határozata
alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 749 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 100 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.406 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.406 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.037 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.786 Ft/alkalom
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén
igénybevett szociális szolgáltatások maximális kérhető térítési díjai a szociálisan
rászorulók részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2019. (II.20.) önkormányzati határozata alapján az alábbiak:
a) Étkeztetés: 660 Ft / adag
b) Ebéd házhozszállítás: 50 Ft / nap
c) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 100 Ft / óra
 személyi gondozás: 100 Ft / óra
d) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft / nap
 étkeztetéssel: 660 Ft / nap
(11) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak:
a) Étkeztetés házhozszállítás nélkül: 749 Ft / adag
b) Házi segítségnyújtás
 szociális segítés: 1.406 Ft / óra
 személyi gondozás: 1.406 Ft / óra
c) Nappali ellátás
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 1.037 Ft / nap
 étkeztetéssel: 1.037 Ft / nap + 749 Ft / adag
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(12) A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg
konkrét összegben.
12. §
Közoktatási intézmények
(1) A közoktatási intézményekben nyújtott személyes gondoskodás ellátási formája:
a) Bölcsőde: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna
b) Óvoda: tízórai, ebéd, uzsonna
c) Általános iskolai napközi: tízórai, ebéd, uzsonna
(2) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjének írásban kell benyújtani. A felvételi
kérelmekről az intézmény vezetője dönt.
(3) Az óvoda esetében a nyári nyitvatartási időben (nyári szünetben) az ingyenes étkezés
jogosultsága szünetel, kivéve azokat az eseteket, amikor külön központi pénzeszköz (állami
támogatás) áll rendelkezésre.
(4) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 366,- Ft + Áfa, ezen felül a
gyermek gondozására az intézményi térítési díj összege napi 300,- Ft + Áfa.
(5) A bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet
biztosít nyitvatartási napokon 8,30-11,30 óra között. A szolgáltatás térítési díja 400,- Ft/óra.
13. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.
(2) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet

hatályát veszti.

Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző
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„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez
megnevezés
1. személygépkocsi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

27.500.- Ft
2.750.- Ft
900.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

55.000.- Ft
5.500.- Ft
1.800.- Ft

3. egyéb vontatott eszköz

eszköz/év
eszköz/hó
eszköz/hét

22.500.- Ft
2.200.- Ft
800.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok és
tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása

m2/hó

750.- Ft

5. építési- bontási törmelék
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított
konténer közterületen történő tárolása ingyenes.

m2/hó

850.- Ft

6.1. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

180.-Ft

6.2. idényjellegű és alkalmi árusítás a Rendelet 1.§. b.,
második fordulatban meghatározott helyeken
(építmények közhasználatára átadott részére),
kizárólag élelmiszer árusítás céljából

m2/nap

250.- Ft

7. nem helyhez kötött mozgó árusítás

nap

1.000.- Ft

8. vendéglátóipari és egyéb élelmiszeripari előkert

m2/hó

1.000.- Ft

9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység

m2/nap

800.- Ft

10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

190.- Ft
80.- Ft

11. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény

évi
évi

2.200.- Ft/db
+2.200.- Ft/db

évi

2.200.- Ft/db

12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

900.- Ft
600,- Ft

13. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

180,- Ft

14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás

m2/nap

2.500.- Ft

15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt közterület használat m2/hónap

500.- Ft

4.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tatár László

Tárgy:

A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés jellege:

Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 15.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére a
közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén a közterületek használatáért fizetendő díjakat a
közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A közterület foglalás jelentős hányada az idényjellegű és alkalmi árusítás (piac), mely heti
rendszerességgel folyamatos bevételt jelent. A további közterület használatok (pl.
gépjárművek közterületen történő tárolása, építőanyagok tárolása, stb.) rendszeresen
ellenőrzésre kerültek ezáltal, jelentős mértékben csökkent a közterületeinken engedély nélkül
tárolt eszközök és anyagok mennyisége. Az ellenőrzés célja első sorban városunk
közterületein megszüntetni az engedély nélküli közterület használatot és az ebből fakadó az
utca képet rontó közterületen történő tárolást.
A közterületet engedély nélkül használók jelentős rész megszüntette az utcai tárolást, akik
továbbiakban is használni kívánták a közterületet azok jelentős része a rendelet szerinti
díjakat megfizették a Városüzemeltetési Intézmény részére.
A közterületek karbantartása éves szinten jelentős költséget emészt fel, aminek csak
elenyésző töredékét fedezi a közterület használati díjakból befolyó összegek.
A 2020. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása.
Fentiek alapján javaslom a közterület használati díjak minimális emelését az alábbiak szerint:
Jelenleg alkalmazott díjtételek és díjak:
„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez
megnevezés
1. személygépkocsi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

27.000.- Ft
2.500.- Ft
800.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

54.000.- Ft
5.000.- Ft
1.600.- Ft

3. egyéb vontatott eszköz

eszköz/év
eszköz/hó
eszköz/hét

22.000.- Ft
2.000.- Ft
700.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok és
tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása

m2/hó

700.- Ft

5. építési- bontási törmelék
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított
konténer közterületen történő tárolása ingyenes.

m2/hó

800.- Ft

6. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

160.-Ft

7. nem helyhez kötött mozgó árusítás

nap

900.- Ft

8. vendéglátóipari előkert

m2/hó

900.- Ft

9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység

m2/nap

700.- Ft

10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

700.- Ft
150.- Ft

11. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény

évi
évi

2.000.- Ft/db
+2.000.- Ft/db

évi

2.000.- Ft/db

12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

800.- Ft
550,- Ft

13. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

500,- Ft

14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás

m2/nap

2.200.- Ft

15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt közterület használat m2/hónap

450.- Ft

2020. január 01-től javasolt díjtételek és díjak:
„1. sz. melléklet
a közterület használatról szóló rendelethez
megnevezés
1. személygépkocsi és a 3,5
tonnát meg nem haladó gépjármű, pótkocsi

mért.egys.

díj

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

27.500.- Ft
2.750.- Ft
900.- Ft

2. 3,5 tonna összsúly fölötti gépjárművek és
nyergesvontatók, mg.-i nyergesvontatók, nehézpótkocsik

gjmű/év
gjmű/hó
gjmű/hét

55.000.- Ft
5.500.- Ft
1.800.- Ft

3. egyéb vontatott eszköz

eszköz/év
eszköz/hó
eszköz/hét

22.500.- Ft
2.200.- Ft
800.- Ft

4. építkezési célt szolgáló eszközök, anyagok, építőanyagok és
tüzelőanyagok 1 hónap időtartamon túli tárolása
5. építési- bontási törmelék
A Közszolgáltató által inert hulladék szállításához biztosított
konténer közterületen történő tárolása ingyenes.

m2/hó

750.- Ft

m2/hó

850.- Ft

6.1. idényjellegű és alkalmi árusítás

m2/nap

180.-Ft

6.2. idényjellegű és alkalmi árusítás a Rendelet 1.§. b.,
második fordulatban meghatározott helyeken
(építmények közhasználatára átadott része),
kizárólag élelmiszer árusítás céljából

m2/nap

250.- Ft

7. nem helyhez kötött mozgó árusítás

nap

1.000.- Ft

8. vendéglátóipari és egyéb élelmiszeripari előkert

m2/hó

1.000.- Ft

9.Városi rendezvényhez kötött kereskedelmi tevékenység

m2/nap

800.- Ft

10. mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde,
sergő, stb.) nem búcsúi és nem vásári napokon
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész

m2/nap
m2/nap

190.- Ft
80.- Ft

11. hirdető berendezés, hirdetőtábla
- 1 m2-ig
- 1 m2 felett m2-enként
- közterületbe 10 cm-en benyúló kirakatszekrény,
ernyőszerkezet, cég- és címtábla, ablak, ablakszekrény

évi
évi

2.200.- Ft/db
+2.200.- Ft/db

évi

2.200.- Ft/db

12. Filmforgatás céljára igénybevett közterület esetén:
- város belterületén
- külterületén

m2/nap
m2/nap

900.- Ft
600,- Ft

13. Népi és iparművészeti termékek árusítása

m2/nap

180,- Ft

14. Vendéglátó vállalkozásoknak alkalmi, közterületi árusítás

m2/nap

2.500.- Ft

15. Egyéb, a fenti 1-14. pontokban fel nem sorolt közterület használat m2/hónap

500.- Ft

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2019.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1.
sz. melléklet lép
2. §. A rendelet 2020. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

5.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem
lakáscélú helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2019.(V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat intézménye, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és
Fejlesztési Intézmény 6 db önkormányzati tulajdonú épületben 8 lakás (összesen 478 m2)
bérbeadását, karbantartását, üzemeltetését végzi. Az intézmény folyamatosan végzi az
épületek szükségszerű és minimális állagmegóvását, karbantartását, melynek költségei
folyamatosan emelkedtek, így javaslom 2020. január 1-től a szociális helyzet alapján és
szolgálati jogcímen bérbe adott lakások havi lakbérének alábbi (megközelítőleg 5 %-os)
emelését:
jelenlegi díj
javasolt emelt díj:
- összkomfortos lakás esetén
365,- Ft/m2
385,- Ft/m2
- komfortos lakás esetén
335,- Ft/m2
350,- Ft/m2
- félkomfortos lakás esetén
310,- Ft/m2
325,- Ft/m2
- komfort nélküli lakás esetén
235,- Ft/m2
245,- Ft/m2
- szükséglakás esetén
110,- Ft/m2
115,- Ft/m2
Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2019.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2019.(V.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1.
sz. melléklet lép.
2. §. A rendelet 2020. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

1.sz. melléklet:
A szociális helyzet alapján és szolgálati jogcímen bérbe adott lakások havi lakbérének
mértéke:
- összkomfortos lakás esetén
- komfortos lakás esetén
- félkomfortos lakás esetén
- komfort nélküli lakás esetén
- szükséglakás esetén

385,- Ft/m2
350,- Ft/m2
325,- Ft/m2
245,- Ft/m2
115,- Ft/m2

6.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
A Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről,
valamint a temetkezési tevékenységről szóló
6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város közigazgatási területén a temetkezési szolgáltatásokat a Fegyverneki
Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény (továbbiakban: Intézmény) látja
el. A temetkezési szolgáltatások egyes díjait (sírhely díjak, sírbolt díjtételei, újraváltás, sírjel
állítás) a Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
A 2020. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása.
Fentiek alapján javaslom a temetkezési díjak minimális (3 - 5 %-os) emelését az alábbiak
szerint:
I. A temetkezési díjak
jelenlegi díj
javasolt díj
Sírhely
(Ft)
(Ft)
___________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
34.000.35.000.- 2-es sírhely
47.500.49.000.- gyermek sírhely
10.500.11.000.- urnasírhely
22.000.23.000.- urnafal
20.000.21.000.II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja

105.- Ft/m2/év

110.- Ft/m2/év

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

34.000.47.500.10.500.14.500.14.500.-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként

35.000.49.000.11.000.23.000.21.000.-

a.) egyéni alkalmi díj
b.) évi átalánydíj

15.500,- Ft/db + ÁFA
220.000,- Ft + ÁFA

17.000.- Ft/db + ÁFA
240.000.- Ft + ÁFA

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2019.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 2.
sz. melléklet lép.
2. §. A rendelet 2020. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

2. sz. melléklet
I. A temetkezési díjak
díj
Sírhely
(Ft)
___________________________________________________________________________
- 1-es sírhely
35.000,- 2-es sírhely
49.000,- gyermek sírhely
11.000,- urnasírhely
23.000,- urnafal
21.000,II. Sírbolt díjtételei:
- A sírbolt használati díja

110.- Ft/m2/év

III. Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbításának (újraváltásának) díjai:
-

1-es sírhely
2-es sírhely
gyermek sírhely
urna sírhely
urnafal

35.000,49.000,11.000,23.000,21.000,-

IV. Vállalkozók által fizetendő fenntartási és hozzájárulási díj:
1.) A temető területén végzett vállalkozási tevékenységért
(síremlék felállítás, felújítás, karbantartás) sírjelenként
a.) egyéni alkalmi díj
b.) évi átalánydíj

17.000,- Ft/db + ÁFA
240.000,- Ft + ÁFA

7.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
___________________________________________________________________________
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére a
vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb a 24/2018.(XI.26.)
rendeletével módosította a búcsúvásár területén elfoglalt helyek után fizetett helypénz
mértékét. A vásár lebonyolításával összefüggő költségek, valamint az igénybevett
szolgáltatások (pl. mentő biztosítása) díjai jelentősen emelkedtek, ezért indokolt a helypénz
díjának minimális emelése az alábbiak szerint:
A helypénz mértéke
megnevezés
1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok,
cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által
elfoglalt terület
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
2.bazár, népművészeti stb. árusítás
(búcsúi és vásári napokon)

mért.egys.

jelenlegi díj

javasolt díj

m2/nap
m2/nap

165.- Ft
70.- Ft

190.- Ft
80.- Ft

m/nap

700.- Ft

800.- Ft

Fenti indokok alapján javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2019.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete
A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja alapján
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a rendelet mellékletét képező 1.
sz. melléklet lép
2. §. A rendelet 2020. január 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

1.sz. melléklet
A helypénz mértéke
megnevezés
1. körhinták, céllövöldék, egyéb mutatványosok,
cirkuszosok, cirkuszosok kocsijai, sátrai által
elfoglalt terület
- 25 m2-ig
- 25 m2 feletti rész
2.bazár, népművészeti stb. árusítás
(búcsúi és vásári napokon)

mért.egys.

díj

m2/nap
m2/nap

190.- Ft
80.- Ft

m/nap

800.- Ft

8.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló
közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30) önkormányzati
rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2015.(IX.30.) önkormányzati
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról. A
Rendelet 3.§.(1) bekezdése alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás teljes körét a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175., (továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult
és köteles ellátni, Fegyvernek Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján. A
közszolgáltatás díját díjtételenkénti bontásban a Rendelet 8.§.-a tartalmazza.
A Közszolgáltató felülvizsgálta a hatályos Rendeletben szereplő közszolgáltatási díjakat,
melynek módosítására az előterjesztés mellékletében csatolt díjemelési javaslatot küldte meg
az Önkormányzat részére.
A Közszolgáltató a díjtételek közül a begyűjtés és a szállítás díjának emelésére tett
javaslatot, mivel ez a díjtétel képezi az Intézmény saját bevételét. Az ártalmatlanítási díj a
TRV Zrt. részére kerül beszedésre és kifizetésre. Természetes személy esetében a
rezsicsökkentésről szóló jogi szabályozás miatt díjemelésre nincs mód, azonban a nem
természetes személy esetében az alábbi díjemelési javaslat került benyújtásra:
26/2015.(IX.30.)
önkormányzati
rendeletben szabályozott díjtételek
8.§.(1) A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja az
alábbi díjtételekből áll:
a) begyűjtés és szállítás díja:
b) ártalmatlanítás díja:
összesen:

Jelenlegi díj

Javasolt díj

760.- Ft/m3 + ÁFA
680.- Ft/m3 + ÁFA,
1.440.- Ft/m3 + ÁFA

910.- Ft/m3 + ÁFA
680.- Ft/m3 + ÁFA,
1.590.- Ft/m3 + ÁFA

A díjemelés indoka:
A 2020. évi költségvetés előzetes tervezése során – az Intézmény pénzügyi stabilitását szem
előtt tartva – szükséges a feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek növelése, az Intézmény
működőképességének fenntartása, a zavartalan és folyamatos feladatellátás biztosítása. A
feladatellátáshoz kapcsolódó (adminisztrációs, engedélyezési, fenntartási, stb.) költségek
emelkedése szükségessé teszi, hogy a begyűjtés-szállítás során felmerülő többlet költségek a
közszolgáltatási díjban érvényesítve legyenek.

A mellékletben csatolt díjemelési javaslat elfogadásával nem természetes személy esetén a
közszolgáltatás összes nettó díja 2020.01.01-től 10 %-kal emelkedne.
Az Intézmény által 2020. évre tervezett szennyvízmennyiség nem természetes személy
esetében 1.150 m3/év, így a tervezett díjemelés 173 eFt többletbevételt jelent.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el az alábbiak szerint:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………./2019.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 26/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.

A rendelet 8. §.(1) bekezdése az alábbira módosul:
„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja
az alábbi díjtételekből áll:
a) begyűjtés és szállítás díja: 910.- Ft/m3 + ÁFA
b) ártalmatlanítás díja:
680.- Ft/m3 + ÁFA,
összesen:
1.590.- Ft/m3 + ÁFA”

2.§

E rendelet 2020. január 1-én lép hatályba és az ezt követő napon hatályát
veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

9.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A 2020. évi nyersanyagnorma megállapításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
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Danyi Antal intézményvezető

Pénzügyi Bizottság
2019. november 21.
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére a 2020.
évi nyersanyagnorma megállapításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A jelenlegi mennyiségi és minőségi színvonal tartása érdekében a nyersanyag norma emelését
javasoljuk 2020. évben.
A 2020. évre előterjesztett rendelettervezet szerint január 1-től javasoljuk a
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnormák emelését, mely minden korosztályt érint,
valamint 2020. április 1-től a felnőtt étkezés nyersanyagnorma emelésére teszünk javaslatot.
2018. októbertől 2019. októberig vizsgált időszakban a főbb nyersanyag árak átlagosan 7,51%al emelkedtek, ami egyértelműen indokolja a norma emelést. A teljesség igénye nélkül az
áruféleségek átlagos áremelkedése pld.:
kenyér és pékáru 10,85%, zöldségek 13,31%,
gyümölcsök 25,01%, savanyúságok 14,46%, fűszerek ízesítő anyagok 2,33%, száraz áru 6,85%,
baromfihús 2,27%, sertéshús 16,07%, marhahús 0,66%, tejtermékek 2,95%.
A javaslat készítésekor figyelembe vettük a nyersanyagféleségek felhasználási arányát.
(nettó forint)
Ssz. Ellátott
Nyersanyagnorma Javasolt Emelés
Nyersanyagnorma
megnevezése
2019. 12.31-ig
emelés %-a
2020. 01.01-től
1.
Bölcsődei ellátottak
377
+13
3,44
390
-reggeli
69
+2
2,89
71
-tízórai
66
+2
3,03
68
-ebéd
179
+6
3,35
185
-uzsonna
63
+3
7,76
66
2.
Óvodai ellátottak
319
+11
3,44
330
-tízórai
73
+2
2,73
75
-ebéd
179
+6
3,35
185
-uzsonna
67
+3
4,48
70
3.
Iskolai ellátottak
Alsó tagozat
368
+12
3,26
380
-tízórai
74
+2
2,70
76
-ebéd
220
+8
3,63
228
-uzsonna
74
+2
2,70
76
Felső tagozat
372
+12
3,22
384
-tízórai
75
+2
2,66
77
-ebéd
222
+8
3,60
230
-uzsonna
75
+2
2,66
77

A rászoruló gyermekek szünidei étkezése esetén a nyersanyagnorma megegyezik a normál
étkeztetés nyersanyagnormáival. Éves szinten tervezett adagszám 13.303 adag. A nyersanyag
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normán felüli kiadások rezsiköltségként kerülnek elszámolásra. Ennél az étkeztetési formánál az
állam adagonként bruttó 570,-Ft támogatást biztosít, mely 100%-ban fedezi a feladat költségeit.
2019. évben a felnőtt nyersanyagnormát 5 Ft-tal emelte meg a testület, áprilistól javasoljuk a norma
további emelését :
(nettó forint)

Ssz. Ellátott
Nyersanyagnorma Javasolt Emelés Nyersanyagnorma
megnevezése
2020. 03.31-ig
emelés
%-a
2020. 04.01-től
1.
Szociális étkeztetés
317
+11
3,47
328
ellátottak
2.
Konyhai alkalmazott
317
+11
3,47
328
3.
Egyéb vásárló
317
+11
3,47
328
A rezsiköltségek felülvizsgálatát is elvégeztük, hiszen évek óta nem változott az árban
figyelembe vehető rezsiköltség. A bérek nagymértékű emelkedése már önmagában is indokolja
az emelést. Míg a minimálbérek 2017. évhez képest 2019-re 14,43%-al, a garantált bérminimum
17,44%-al emelkedett. A minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-től tovább
emelkedik.
Ezen kívül az egyéb üzemeltetési anyagok, szolgáltatások (tisztítószerek,
csomagolóanyagok, …stb) árai is emelkedtek az elmúlt években, ezért elodázhatatlan a rezsi
emelése.
Az előterjesztett javaslatok elfogadása esetén az Intézmény közfeladatának ellátása és működése
biztosított lesz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után szíveskedjenek
elfogadni az alábbi rendelet-tervezetet:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……../2019.(……...) önkormányzati rendelet-tervezete
A 2020. évi nyersanyagnormáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma nettó napi összege forintban
2020. január 1-től:
Ssz.
1.
2.
3.

4.
5.

Megnevezés
Bölcsődei ellátottak
Óvodai ellátottak
Iskolai ellátottak
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
Szociális étkeztetés ellátottak
Intézményen kívüli étkeztetés
a) Bölcsődei ellátottak
b) Óvodai ellátottak
c) Iskolai ellátottak

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
71
68
185
66
390
75
185
70
330
76
77

228
230
317
185
185

76
77

380
384
317
185
185
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6.
7.

1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
d) Középiskola, gimnázium
Konyhai alkalmazottak
Egyéb vásárló

228
230
230
317
317

228
230
230
317
317

(2) Az egy étkezőre jutó élelmezési nyersanyagnorma nettó napi összege forintban 2020.
április 1-től:

Ssz.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Megnevezés
Bölcsődei ellátottak
Óvodai ellátottak
Iskolai ellátottak
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
Szociális étkeztetés ellátottak
Intézményen kívüli étkeztetés
a) Bölcsődei ellátottak
b) Óvodai ellátottak
c) Iskolai ellátottak
1-4. évfolyam
5-8. évfolyam
d) Középiskola, gimnázium
Konyhai alkalmazottak
Egyéb vásárló

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
71
68
185
66
390
75
185
70
330
76
77

228
230
328

76
77

380
384
328

185
185

185
185

228
230
230
328
328

228
230
230
328
328

(3) Az 1. §. (1) bekezdésben foglalt nyersanyag normákra jutó rezsi költség, Fegyvernek
belterületén történő kiszállítással 2020 január 1-től:
Ssz.

Megnevezés

1.

Bölcsődei ellátottak

2.
3.

Óvodai ellátottak
Iskolai ellátottak
1-4. évfolyam

4.
5.

5-8. évfolyam
Szociális étkeztetés
ellátottak
Intézményen kívüli
étkeztetés
a) Bölcsődei

Rezsi költség
Napi
nyersanyag
költség 65 %-a
Napi
nyersanyag
költség 85%-a
Napi
nyersanyag
költség 77 %-a
Napi
nyersanyag
költség 77 %-a
Napi
nyersanyag
költség 71,6 %-a

adagonként 240Ft
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ellátottak
b) Óvodai ellátottak
c) Iskolai ellátottak

vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe

6.

5-8. évfolyam
d) Középiskola,
gimnázium
Konyhai
alkalmazottak

adagonként 240Ft
vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe
Napi
nyersanyag
költség 5 %-a

7.

Egyéb vásárló

Napi
nyersanyag
költség 71,6 %-a

1-4. évfolyam

(4) Az 1. §. (2) bekezdésben foglalt nyersanyag normákra jutó rezsi költség, Fegyvernek
belterületén történő kiszállítással 2020. április 1-től:
Ssz.

Megnevezés

1.

Bölcsődei ellátottak

2.
3.

Óvodai ellátottak
Iskolai ellátottak
1-4. évfolyam

4.
5.

5-8. évfolyam
Szociális étkeztetés
ellátottak
Intézményen kívüli
étkeztetés
a) Bölcsődei
ellátottak
b) Óvodai ellátottak
c) Iskolai ellátottak

Rezsi költség
Napi
nyersanyag
költség 65 %-a
Napi
nyersanyag
költség 85%-a
Napi
nyersanyag
költség 77 %-a
Napi
nyersanyag
költség 77 %-a
Napi
nyersanyag
költség 73 %-a

adagonként 240Ft
vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe

6.

5-8. évfolyam
d) Középiskola,
gimnázium
Konyhai
alkalmazottak

adagonként 240Ft
vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe
adagonként 240Ft
vehető figyelembe
Napi
nyersanyag
költség 5 %-a

7.

Egyéb vásárló

Napi
nyersanyag
költség 73 %-a

1-4. évfolyam
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b) Fegyvernek belterületén kívülre történő szállítás esetén, az 1.§. (3)-(4) bekezdésben foglalt
rezsiköltségen felül, a számlában a szállítás költségét is érvényesíteni kell.
2. §. Értelmező rendelkezés:
(1) Egyéb vásárló: A rendelet 1. §. (1) bek. 1-6. pontjaiba nem tartozó étkezők.
(2) A rendeletben megállapított díjak nem tartalmazzák az ÁFA összegét.
3. §. A nyersanyagnormától való eltérés év végén az éves nyersanyag költség maximum 2 %-a
lehet.
4. §. Ez a rendelet 2020. január1-én lép hatályba és 2020. december 31-ig érvényes.

Tatár László
polgármester

Készítette: Danyi Antal intézményvezető

dr. Pető Zoltán
jegyző

10.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 18-ai nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. évi munkatervének elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

2019. november 21.

2
Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének
elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évre szóló munkatervének
javaslatát elkészítettük.
A javasolt napirendeket többségében jogszabályi kötelezettség alapján kell tárgyalni. Ezen
kívül saját önkormányzati döntés szerint kerül sor intézményi beszámoltatásokra és egyéb
napirendekre, mint pl. az évi háromszori közmeghallgatásra.
Az államháztartásról szóló tv. módosítása következtében nem kötelező az éves tervkoncepció
készítése, továbbá a költségvetés I. félévi és ¾ éves beszámolója. A törvénytől eltérően
azonban a képviselő-testület tárgyalhatja ezeket a napirendeket. Javaslom, hogy a
költségvetési tervkoncepciót és a beszámolókat a későbbiekben is tárgyalja a képviselőtestület.
2020. évben az alábbi intézmény, társulás beszámoltatását javaslom:
- 2020. május hónapban:
1.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2.) Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
- 2020. június hónapban:
1.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- 2020. augusztus hónapban:
1.) Fegyverneki Orvosi Rendelő
- Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslattal elfogadni a munkatervet:
……/2019.(XI.28.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének
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 2020. évi munkatervét e
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Intézmények vezetői
Fegyvernek, 2019. november 20.
Tatár László
Polgármester
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020. évi MUNKATERVE

I.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁSOK (SZMSZ. 23. §)




Március 5. Szapárfalu Klubkönyvtár
Március 12. Móra Ferenc Általános Iskola
Március 19. Művelődési Ház

Kezdési időpont: 17 óra
Téma:
Tájékoztató:
- az önkormányzat költségvetéséről, gazdálkodásáról
- az önkormányzat programjának teljesítéséről
- településfejlesztési programokról

II. ÜLÉSEK IDEJE ÉS NAPIRENDJE
15 órai kezdettel csütörtöki napokon

JANUÁR 30.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének előzetes tárgyalásáról
2.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
(1997. évi CXL. tv. 78/I. §. (4) bekezdése)
3.) A Fegyverneki Értéktár Bizottság 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló
elfogadásáról
4.) Beszámoló az alapítványok és a Fegyverneki Városi Sportegyesület 2020. évi
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
5.) Fegyvernek Város Önkormányzata által támogatott 2020. évi ünnepekről és
rendezvényekről
Előadó: Tatár László polgármester

FEBRUÁR 13.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének jóváhagyásáról (Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek.)
2.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34.
§ (1) bek.)
3.) Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 29/A. § b) pont)
4.) Fegyvernek Város Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyásáról (a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/B. § (2) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester
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MÁRCIUS 26.
1.) Beszámoló a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
2.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról –
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjainak
megállapításáról (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 92. § (1) és (2) bekezdés)
3.) A társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásának pályázati felhívásáról
Előadó: Tatár László polgármester

ÁPRILIS 30.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának jóváhagyásáról (Áht.
87. § b) pont)
2.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról
(Áht. 86. § (5) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

MÁJUS 28.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34.
§ (1) bek.)
2.) Beszámoló a város közrendjének-közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (1994. évi XXXIV.
tv. 8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében)
3.) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi
tevékenységéről (1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bek.)
4.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi
tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai
munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.)
pontja, a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás 12/a. és b. pontja)
5.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (A gyermekvédelemről
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés)
6.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2019. évi
tevékenységéről
Előadó: Tatár László polgármester
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JÚNIUS 25.
1.) A Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2019. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésről (Mötv. 119. § (5) bek.)
2.) Beszámoló a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2015-2019. évi működéséről
Előadó: Tatár László polgármester

AUGUSZTUS 27.
1.) Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi vízi-közmű szolgáltatási
tevékenységéről (Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés – közműves ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatásra – V. Egyéb rendelkezés fejezet 7. pontja)
2.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési év értékeléséről
3.) Beszámoló a település 2017-2019. évi egészségügyi helyzetéről
Előadó: Tatár László polgármester

SZEPTEMBER 24.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról. (Áht.
34. § (1) bek.)
2.) A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év munkatervének
véleményezéséről (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés)
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Tatár László polgármester

OKTÓBER 29.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének
jóváhagyásáról
Előadó: Tatár László polgármester

NOVEMBER 26.
1.) Fegyvernek Város
jóváhagyásáról

Önkormányzata

2021.

évi

költségvetési

tervkoncepció
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2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálatáról
3.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi éves ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
(Mötv. 119. § (5) bek.)
4.) Beszámoló a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
2017-2019. évi működéséről
Előadó: Tatár László polgármester

DECEMBER 17.
1.) Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról (Áht. 34.
§ (1) bek.)
Előadó: Tatár László polgármester

11.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A 2020. évi ellenőrzési terv elfogadásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Török Eszter igazgatási csoportvezető

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 22.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére a
2020. évi éves ellenőrzési terv elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló2011. évi CLXXXIX.. Tv. 119. §. (5) bek.
alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az
előző év december 31-ig hagyja jóvá.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. Rendelet 15. § (1) és az Áht. 70. § (1) bekezdése értelmében a belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője (jegyző) köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés
működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A fent idézett Kormányrendelet 15. § (7) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési
szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja:
a) a költségvetési szerv (ideértve a polgármesteri hivatalt is) által foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr;
b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári
jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.
A 16. § (2) bekezdése alapján, ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési
tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.
2016-2019. években a Vincent Auditor Kft. végezte a belsőellenőrzési tevékenységet. 2020.
évre a megküldött ajánlatuk alapján újra őket bíznánk meg tevékenység elvégzésére.
Az ajánlat az alábbi feladatok ellátásáról szól:
1. Nyersanyag norma megállapítás megalapozottságának és a norma felhasználásának
ellenőrzése a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában
2. Kötelezettség-vállalások ellenőrzése Fegyvernek Város Önkormányzata vonatkozásában
3. Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi szabályozottságának,
gazdálkodásának ellenőrzése
A jelzett feladatokat 640.000 Ft + ÁFA munkadíjért tudják vállalni.
Az Éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.
Az Áht. 69. §.(1) bek. alapján a belső kontrollrendszer célja:

a/ a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan,
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b/ az elszámolási kötelezettséget teljesítsék,
c/ megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
A 2020. évre szóló Belső Ellenőrzési Terv az Áht-ben megfogalmazott célok elérésének
megfelelően készült.
Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi éves ellenőrzési
tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadni szíveskedjen.
………../2019.(IX.28.) sz.

határozati javaslat:

A 2020. évi éves ellenőrzési terv elfogadásáról
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 Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a
Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét e határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési
feladatok elvégzésére 640.000 Ft+ Áfa kiadást tervez Fegyvernek Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetésében.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdasági vezető
4.) Képviselő-testület tagjai H.

Fegyvernek, 2019. november 22.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Fegyverneki
Gyermekélelmezési
Konyha
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„irányító szervként végzett
ellenőrzés”

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Célja: annak megállapítása, hogy a
nyersanyag norma megállapítása
megfelelően történt-e,
dokumentáltsága, megalapozottsága
biztosított-e, illetve folyamatosan
megtörténik-e a norma szerint
felhasználható és a tényleges
felhasznált nyersanyag norma nyomon
követése, jelentős eltérés esetén a
szükséges intézkedések megtétele
Tárgya: nyersanyag norma
megállapítás megalapozottsága és a
norma felhasználása

Azonosított kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

- Nem megfelelő norma
megállapításban rejlő
kockázatai

Típusa:
Szabályszerűségi
ellenőrzés

- Elszámolások,
nyilvántartások hiányosságai

Módszerei:
Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
esetenként tételes
ellenőrzése

- A tényleges norma
felhasználás nem megfelelő
nyomon követéséből eredő
kockázatokat

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése (***)

2020. március

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)
(****)

12 belső ellenőri
nap

Jelentés:
2020. április 30.

Időszak: 2019. év
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Fegyverneki
Polgármesteri
Hivatal
(Fegyvernek Város
Önkormányzata
vonatkozásában)

Célja: annak megállapítása, hogy a
kötelezettség-vállalások rendszere
megfelelően szabályozott-e, analitikus
nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó
törvényi előírásoknak, a gyakorlati
eljárás és a dokumentálás során a
jogszabályi és a helyi szabályozás
előírásai betartásra kerülnek-e
Tárgya: kötelezettség-vállalások

- A kötelezettség-vállalásra
vonatkozó szabályok be nem
tartásában és a nyilvántartás
nem megfelelőségében rejlő
kockázatok
- A pénzgazdálkodási
jogkörökre vonatkozó
szabályok be nem tartásában
rejlő kockázatok

Típusa:
Szabályszerűségi
ellenőrzés

2020. június

12 belső ellenőri
nap

Jelentés:
2020. július 31.

Módszerei:
Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű,
esetenként tételes
ellenőrzése

Időszak: 2019. IV. negyedév
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Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Fegyverneki Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
3

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Célja: annak megállapítása, hogy a
nemzetiségi önkormányzat
szabályozottsága, működésének
személyi és tárgyi feltételei, és
gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó
törvényi előírásoknak
Tárgya: szabályozottság, gazdálkodás
Időszak: 2019. év

Azonosított kockázati
tényezők (*)

- A gazdálkodás esetleges
nem szabályszerűségében
rejlő kockázatok

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

Típusa:
Rendszer ellenőrzés
Módszerei:
Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
ellenőrzése

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése (***)

2020. július

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)
(****)

8 belső ellenőri
nap

Jelentés:
2020. augusztus
31.

Interjúkészítés

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb
adminisztratív feladatok: 8 ellenőri nap
Dátum: 2019. november 22.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

________________________
dr. Pető Zoltán
Jegyző
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Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Levelezési cím: 2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Telefon:+36-70-575-9844
Email:vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu
Fegyvernek Város Önkormányzata
dr. Pető Zoltán
Jegyző részére
Tárgy: árajánlat
Tisztelt Jegyző Úr!
Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladatok ellátására 2020. évre
vonatkozóan:
1. Nyersanyag norma megállapítás megalapozottságának és a norma felhasználásának
ellenőrzése a Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha vonatkozásában
A jelzett feladatot 240.000 Ft + ÁFA, azaz kétszáznegyvenezer forint + ÁFA munkadíjért
tudjuk vállalni.
2. Kötelezettség-vállalások
vonatkozásában

ellenőrzése

Fegyvernek

Város

Önkormányzata

A jelzett feladatot 240.000 Ft + ÁFA, azaz kétszáznegyvenezer forint + ÁFA munkadíjért
tudjuk vállalni.
3.

Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi szabályozottságának,
gazdálkodásának ellenőrzése

A jelzett feladatot 160.000 Ft + ÁFA, azaz százhatvanezer forint + ÁFA munkadíjért tudjuk
vállalni.
Az árajánlatunkban feltüntetett összegek tartalmazzák a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.
Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési
szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek
végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
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d) az ellenőrzések összehangolása;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv
vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a
haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő
megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti
összeállítása.

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek
megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással
összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre
kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünkkel egyeztetni
szükséges.
Dabas, 2019. november 21.
Tisztelettel:
Lisztes-Tóth Linda
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft

12.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
A Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti
önkormányzati ingatlanban található bérlemény
használatba adásáról szóló megállapodás
megkötéséről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

Huber József intézményvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

2019. november 21.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésére a
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található
bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Vöröskereszt a mellékelt kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, mely szerint a
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. szám alatti önkormányzati ingatlanban található
bérleményt továbbra is térítésmentesen használatba kívánja venni a Magyar Vöröskereszt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki Alapszervezete részére heti 2
alkalommal. Ezen időszakban a történik a szociálisan rászorult személyek, családok számára a
tej és kenyér adományok, támogatások kiosztása.
Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2020. január 01-től 2020. december 31-ig tartó
időtartamra történő bérbeadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:
………./2019.(……..) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban található
bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
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 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
161. sz. alatti ingatlanban található 35,3 m2 területű helyiséget közérdekből heti 2
alkalommal 2-2 óra időtartamban ingyenesen használatba adja a Magyar Vöröskereszt
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Fegyverneki Alapszervezete részére 2020.
január 1-től 2020. december 31-ig.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a használati megállapodás megkötésére.
Erről értesül:
1. Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete
2. Tatár László polgármester
3. dr. Pető Zoltán jegyző
4. Képviselő-testület tagjai
6. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője
5. Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2019. november 21.
Tatár László
Polgármester

13.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére a
Csorba
Mikro-térségi
Szociális
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása
2013. évben került elfogadásra és utoljára 2016. év elején lett módosítva.
A Társulási Tanács a 2019. november 8-ai ülésén tárgyalta a társulási megállapodás
módosítását és az elfogadott határozatban felkérte Fegyvernek Város, Örményes és
Kuncsorba Község Képviselő-testületét, hogy a következő testületi ülésükön fogadják el a
társulási megállapodás módosítását.
A Társulási Megállapodást az alábbi indokok alapján szükséges módosítani:
1.) Kuncsorba Községben az október 13-ai önkormányzati választás eredményeként
Stassné Ullár Hajnalka lett a település polgármestere. E miatt szükséges módosítani a
Társulási Megállapodás 2.) pontját az alábbira:
2) Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
A Társulás tagjai: (akik egyben alapítók is)
a.) Fegyvernek Város Önkormányzat
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Képviseli: Fegyvernek Város Polgármestere
b.) Örményes Község Önkormányzat
Örményes, Arany J. út 16.
Képviseli: Örményes Község Polgármestere
c.) Kuncsorba Község Önkormányzat
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
Képviseli: Kuncsorba Község Polgármestere
2.) Javaslom módosítani a Társulási Megállapodás 9.1. pontjában lévő francia
bekezdéseket a)-h) pontokra.
3.) A Társulási Megállapodás 9.1. pontjának h) pontját módosítani szükséges, mivel az
ASP bevezetése miatt az intézmény gazdasági tevékenységét a könyvelő és a
fegyverneki telephely pénzkezelője látja el. Továbbá a h) pont kiegészítését harmadik
francia bekezdéssel, amely tartalmazza a 4 órás megváltozott munkaképességű
intézményi takarító bérének, járulékának dolgozó arányos költségét.
A fenti 2) és 3) pont alapján a Társulási Megállapodás 9.1.h) pontja az alábbira
módosul:

h)
A társuló önkormányzatok viselik a településüket érintő intézmények
fenntartásával kapcsolatos valamennyi kiadást és őket illeti meg az ezzel kapcsolatos
bevétel. Ezen kívül Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a központi
irányítás költségeit az alábbiak szerint viselik:
- igazgató, könyvelő, fegyverneki telephelyen dolgozó pénzkezelő bére és
járuléka, utazási költségtérítése
- pénzügyi, gazdasági ellenőrzések díja lakosság arányosan
- intézményi takarító bére és járuléka dolgozó arányosan.
A határozati javaslat mellékletét képező társulási megállapodásban a szükséges módosításokat
átvezettük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosítások áttekintését követően fogadja
el a társulási megállapodást az alábbi határozati javaslat szerint:
…………../2019.(XI.28.) sz.
A Csorba Mikro-térségi Szociális
Megállapodásának elfogadásáról

határozati javaslat:
Intézményfenntartó

Társulás

Társulási

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 Csorba Mikro-térségi
Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását a melléklet szerint
elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármester urat a Társulási Megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László - Fegyvernek Város polgármestere
2.) Török Tamás - Örményes Község polgármestere
3.) Stassné Ullár Hajnalka - Kuncsorba Község polgármestere
4.) dr. Pető Zoltán - Jegyző
5.) dr. Pócs Gabriella - Jegyző
6.) Siposné Szabó Erzsébet - Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
igazgatója

Fegyvernek, 2019. november 21.

Tatár László
polgármester

melléklet

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI
MEGÁLLAPODÁS

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek, Felszabadulás út
171., Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete Örményes, Arany János út 16. és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 26. a
feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság érdekében a
2007. július 1-i hatállyal közös üzemeltetéssel létrehozott intézményfenntartó társulásra kötött
megállapodást módosítják, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 87. § alapján
2013. július 1-i hatállyal
jogi személyiségű társulássá alakítják át az alábbiak szerint:
A társulás célja, feladata: A társulást alkotó önkormányzatok képviselőtestületei az Mötvben előírt kötelező és önként vállalt szociális feladatokat a szociális
igazgatásról és ellátásról 1993. évi III. tv-ben meghatározott szociális
alapellátási feladatokat közösen mikro-térségi keretek között továbbra is a
2007. július 1-től közös fenntartásban működtetett Csorba Mikro-térségi
Szociális Alapszolgáltatási Központot 2013. július 1-től az e célra alapított
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás tartja fenn.
1)

A Társulás neve: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
Székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

2) Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
A Társulás tagjai: (akik egyben alapítók is)
a.) Fegyvernek Város Önkormányzata
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Képviseli: Fegyvernek Város Polgármestere
b.) Örményes Község Önkormányzat
Örményes, Arany J. út 16.
Képviseli: Örményes Község Polgármestere
c.) Kuncsorba Község Önkormányzat
Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.
Képviseli: Kuncsorba Község Polgármestere
3) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma a társulás létrehozásakor:
a.) Fegyvernek
7016 fő
b.) Örményes
1114 fő
c.) Kuncsorba
671 fő

4)

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
4.1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre:
a.) TEÁOR TÍPUSA TEÁOR
MEGNEVEZÉS
Fő tevékenység:
8810
Idősek, fogyatékosak szociális ellátása bentlakás
nélkül
Egyéb tevékenység: 5629
Egyéb vendéglátás
6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
8890
Máshová nem sorolt szociális ellátás bentlakás
nélkül
Alapvető szakágazat:
881000
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás
nélkül
Alapvető szakfeladat:
881011

Idősek nappali ellátása

b.) A Társulás döntéseinek előkészítését, adminisztrációs és egyéb feladatait, a Társulás
költségvetésének és beszámolójának elkészítésével kapcsolatos feladatokat a
Fegyverneki Polgármesteri Hivatal látja el.
c.) A Társulás bélyegzője: Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás
d.) A Társulást érintő normatív támogatást Fegyvernek Önkormányzat (Polgármesteri
Hivatal) igényli, melyet a társulás számlájára 11745066-15821623 sz. átutal két banki
napon belül, és ezt az összeget a társulás tovább utalja két banki napon belül az
intézmény számlájára.
e.) A Csorba Mikro-térségi Intézményfenntartó Társulás tagdíjat nem állapít meg.
4.2) Az intézmény ellátja az alapító önkormányzatok közigazgatási területén az intézmény
igazgatójának irányításával, de szakmailag külön-külön a szociális
igazgatásról és
ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bekezdése szerinti
 étkeztetést
 házi segítségnyújtást
 családsegítést
 nappali ellátást (időskorúak ellátása)
 máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység (SOS telefon a fegyverneki
telephelyen)
 a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §.
szerinti gyermekjóléti szolgáltatást.
4.3) Az intézmény jogállása:
 önálló jogi személyként működő költségvetési szerv
 vezetője az igazgató, aki magasabb vezetőnek minősül
 a társtelepülések telephelyei élén a telephelyvezető áll, aki vezetőnek minősül
 az igazgató kinevezési rendje:

A jelenlegi megbízást követően a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján bízva
meghatározott időtartamra.
 Egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
 A telephely-vezetők az igazgató irányítása mellett önállóan szervezik és végzik a
telephelyen, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott feladatokat.
 A telephelyek vezetői és dolgozói tekintetében a munkáltató: az igazgató.
4.4) Örményes és Kuncsorba telephelyein szakmai munka végzése történik. A fegyverneki
telephely végzi az intézmény könyvelését, a költségvetést (módosítás), zárszámadást.
Örményesi és kuncsorbai telephelyen a készpénzgazdálkodást ellátmány formájában
kell
megoldani. A könyvelés részjogkörű telephelyenként elkülönítetten történik.
4.5) A társtelepülések telephely-vezetője: Az igazgató részére javaslatot tesz a telephely
karbantartására, véleményezi a telephelyen irányítása alatt lévő dolgozók kinevezését,
az
intézmény szakmai programját kiegészítheti sajátos telephelyre jellemző
programokkal.
A költségek szakmai teljesítés indokoltságát igazolja (belső szabályok alapján).
Az intézmény címzettje az igazgató, aki nevében a telephelyek vezetői járnak el
telephelyüket illetően. A telephelyvezetők tevékenységükről az igazgatót hetente
sürgős esetben azonnal tájékoztatják.
4.6) Az intézmény képviseletét és a kiadmányozást az igazgató látja el távollétében az
SZMSZ- ben
meghatározottak szerint történik a helyettesítés és a kiadmányozás.
4.7) Az igazgató személyes részvételét a társtelepüléseken (Örményes, Kuncsorba) minimum
havonta egy alkalommal, de szükség szerint biztosítani kell.
4.8) Örményes és Kuncsorba Önkormányzatok által településükre a 8) pontban
meghatározott feladatokban történő változásról határozatban döntenek, mely
rendelkezések szó szerint beépülnek Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat szociális
ellátások szabályozásáról szóló rendeletbe, a határozatok megküldését követő testületi
ülésen, a határozatban foglalt hatályba lépéssel.
5) A Társulás döntéshozó szerve, a tagjait megillető szavazatarány
a.) A Társulás döntéshozó szerve: A Társulási Tanács, melyet a társult
önkormányzatok polgármesterei (távollétükben: alpolgármesterek) alkotnak. A
polgármester (alpolgármester) együttes akadályoztatása esetén Örményesről az
Igazgatási Bizottság elnöke, Kuncsorbáról Bana Lajosné képviselő,
Fegyvernekről a Pénzügyi Bizottság elnöke képviseli az önkormányzatokat.
b.) Szavazatok: - Fegyvernek polgármestere
- Örményes polgármestere
- Kuncsorba polgármestere
c.) A Társulási Tanács dönt:
ca.) Költségvetés jóváhagyása, módosítása,

2 db szavazat
1 db szavazat
1 db szavazat

cb.) Költségvetési beszámolók (féléves, háromnegyedéves, éves) elfogadásáról,
cc.) A költségvetés ¾ éves teljesítésének elfogadásáról,
cd.) Pénzmaradvány jóváhagyásáról,
ce.) Tervkoncepció elfogadásáról,
cf.) Az intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzéséről,
cg.) Intézmény igazgatójának pályázati kiírásáról és kinevezéséről,
ch.) A szoc.tv. 92/B. § d.) pontja szerinti ellenőrzésről és szakmai munka
eredményességének értékeléséről,
ci.) Jogszabály által meghatározott feladatokról.
6) A döntéshozatal módja:
a.) Nyílt szavazás, helyszínen, kézfeltartással (Igen, Nem) történik. A minősített
többségű szavazáshoz 3 igen szavazat kell, az egyszerű szótöbbséghez, 4 szavazattal
rendelkező tag jelenléte esetén 3 igen, 3 szavazattal rendelkező tag jelenléte esetén 2
igen.
b.) Határozatképes a társulási tanács: ha 3 igen szavazattal rendelkező tag jelen van.
c.) Minősített többségű szavazás kell: a 5.ca.)-ce.) pontok, és az intézmény
igazgatójának kinevezése esetében.

7) A Társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
Neve:
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
Telephelyei:
Fegyvernek
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
- 1. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
- 2. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.
- 3. számú Idősek Klubja Fegyvernek, Ady E. út 42.
Örményes
- Napraforgó Gondozási Központ Örményes, Iskola út 25. telephely
Kuncsorba
- Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa Gy. út 35. telephely
8) A Társulás által fenntartott intézmény szolgáltatásainak, azok igénybevételének a
Társulás által meghatározott feltételei településenként:
FEGYVERNEK VÁROS
1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Közigazgatási területén a
szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja:
a) Étkeztetés a hét hat napján
b) Házi segítségnyújtást
c) Nappali ellátás öt napos nyitva tartással
d) Családsegítést

e) Gyermekjóléti szolgáltatást
f) Máshova nem sorolt közösségi társadalmi tevékenység (SOS telefon)
2. A szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó társulással fenntartott Csorba
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el.
3. Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás
nélkül azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi
dokumentációját öt munkanapon belül kell elkészíteni.
4. Az intézményi ellátás a jogszabályban foglaltakon túl akkor szűnik meg, ha az ellátott
az írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a térítési díj befizetését.
5. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell
benyújtani, aki dönt a kérelmekről.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:
a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.
6. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény önálló szakmai egységként
működik.
7. Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül
köteles az intézményvezető felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után
új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a
jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető.
8. Az Szt. 62. §. (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül:
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
9. A megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, illetve elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről, illetve
elengedéséről a térítési díj megfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást
biztosító intézmény vezetőjének jelzése alapján az Oktatási, Közművelődési, Szociális
és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt. A kedvezmény a létbiztonságot
veszélyeztető helyzet időtartamára szólhat.
ÖRMÉNYES KÖZSÉG:
1.

Örményes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Örményes község
közigazgatási területén a szociálisan rászoruló személy részére
a) étkeztetést a hét 6 napján
b) házi segítségnyújtást
c) nappali ellátást
2. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a
Napraforgó Gondozási Központ Vezetőjénél kell benyújtani.
Az intézményvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az
alábbiakat tartalmazza:

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait
b) az ellátás kezdetének időpontját
c) az ellátás időtartamát
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat
f) az ellátás megszüntetésének módjait.
3. Az Szt. 62. § (2) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorultnak minősül
a) 62 évet betöltött személy
b) 18-62 év közötti személy háziorvosi igazolás alapján egészségi állapotára tekintettel
c) fogyatékosság, pszichiátriai betegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
d) szenvedélybetegségre tekintettel szakorvosi igazolás alapján
e) hajléktalanságra tekintettel a családsegítő szolgálatnál nyilvántartott személy.
4. az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek.
5. külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
6. az ellátás megszüntethető, ha :
a) az ellátott nem jelenti be 15 napon belül az intézményvezetőnél jövedelmében
bekövetkezett változást
b) az ellátott elmulasztja a részére megállapított térítési díjat kifizetni
c) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét
d) az ellátott hosszabb kórházi kezelés alatt áll
e) az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
f) az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag kell befizetnie az ellátottnak az intézmény
vezetőjénél, minden hónap 8. napjáig.
KUNCSORBA KÖZSÉG:
1. Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kuncsorba közigazgatási
területén az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja.
a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással
b) házi segítségnyújtás
c) nappali ellátás
2. A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el.
3. Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását
a kuncsorbai intézményvezetőnél kell kezdeményezni.
4. Az intézményvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés
keretében az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani.
5. Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni.
6. Étkeztetés keretében biztosított ellátás esetében szociálisan rászorult az,
a) aki 62 évét betöltötte
b) 18-60 év közötti kérelmező házi orvosi igazolás alapján egészségi állapota miatt
c) Fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, vagy szenvedélybetegségükre való
tekintettel szakorvosi igazolás alapján
7. Az ellátás megszüntethető, ha
a) az ellátott írásbeli felszólítás ellenében elmulasztja kifizetni megállapított térítési
díjat
b) az ellátott nem tartja be az intézmény Házirendjét

8. az ellátott saját kérésére, megszüntetés előtt 5 nappal köteles bejelenteni
8./A.)
1.) Fegyvernek, Örményes, és Kuncsorba településekre vonatkozó intézményi
szolgáltatások intézményi térítési díjainak összegét a székhelytelepülés
Fegyvernek Város Önkormányzat szociális rendelete tartalmazza.
2.) Örményes és Kuncsorba Önkormányzat Képviselő Testületei előző év
december 6.-ig határozattal megállapítják településükre vonatkozón az
intézményi szolgáltatásaira
vonatkozó intézményi térítési díjakat, melyet Fegyvernek Város Önkormányzata
szó szerint beépíti a szociális rendeletébe, legkésőbb előző év december 20.-ig.
Ehhez Örménye és Kuncsorba a határozat kivonatokat a döntést követő két
napon belül eljuttatják Fegyvernek Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába.
9. az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag az intézményvezetőnél kell befizetni minden
hónap 8. napjáig
10. ha a szociális ellátást igénybevevő jövedelmi helyzete megváltozik azt köteles az
intézményvezetőnél bejelenteni 15 napon belül, aki a jövedelmi viszonyok vizsgálata
után új térítési díjat állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére
a jogosultság felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető
11. a megállapított személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha annak
kifizetése az ellátott létbiztonságát veszélyezteti. A térítési díj csökkentéséről vagy
elengedéséről a térítési díjmegfizetésére kötelezett kérelme vagy az alapellátást
biztosító intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján a Pénzügyi, Ügyrendi és
Szociális Bizottság határozattal dönt.
12. az intézményvezető és az ellátást igénylő között kötendő megállapodás tartalmazza:
a) a szociális szolgáltatás formáját
b) a szociális ellátás kért és kezdő időpontját
c) fizetési kötelezettséget
d) az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat
e) igénybevevő természetes személyazonosító adatait
f) az intézményi jogviszony megszűnésének módját.
9) A Társulás által fenntartott intézmény fenntartásával, működtetésével kapcsolatos
egyes kötelezettségek pénzügyi hozzájárulás mértéke teljesítésének módja:
9.1. Az intézmény működésének és feladatellátásának forrását képezik:
Az intézmény egységes költségvetést készít, ezen belül:
a) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat részére nyújtott normatív
állami hozzájárulás, állami támogatás.
b) Telephelyenként elkülönítetten a települési önkormányzat által saját tagintézménye
részére adott forrás kiegészítés.
c) Telephelyenként a saját bevétel (pl. térítési díjak).
d) Telephelyenként az egyéb bevételek.
e) Az ingatlanok felhalmozási kiadásaihoz (beruházás, felújítás) szükséges forrást a
települési önkormányzatok egyedileg biztosítják. A karbantartásokat a bevétel erejéig
a telephelyek külön tervezik meg.
f) A közösen létrehozott egyéb fejlesztések finanszírozásáról az önkormányzatok
egyedileg döntenek.

g) Az intézmény működésével kapcsolatos egyéb költségeket és bevételeket
telephelyenként elkülönítetten kell kimutatni.
h) A társuló önkormányzatok viselik a településüket érintő intézmények fenntartásával
kapcsolatos valamennyi kiadást és őket illeti meg az ezzel kapcsolatos bevétel. Ezen
kívül Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a központi irányítás
költségeit az alábbiak szerint viselik:
- igazgató, könyvelő, fegyverneki telephelyen dolgozó pénzkezelő bére és
járuléka, utazási költségtérítése,
- pénzügyi, gazdasági ellenőrzések díja lakosságarányosan,
- intézményi takarító bére és járuléka dolgozóarányosan.
i.) Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba Önkormányzatai a településüket érintő kiadások
fedezetének normatíván felüli önkormányzati támogatás éves költségvetésben
tervezett összeg egy hónapra eső részét tárgyhó 10. napjáig a Társulás részére
átutalják, melyet a Társulás két banki napon belül tovább utal az intézmény részére.
9.2. A normatív és kiegészítő állami hozzájárulás (a Magyar Köztársaság adott év
költségvetéséről szóló törvényben) és állami támogatás telephelyenként illeti meg az
adott településen működő telephelyet.
A telephelyekre vonatkozó állami normatívával nem finanszírozott működési,
fejlesztési, felújítási és egyéb kiadásokat a telephellyel érintett önkormányzat
finanszírozza.
9.3. A telephelyek működésével, fenntartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és telephelyre összesítetten kell kimutatni az
éves tervkoncepció, az éves költségvetés (módosítás) és zárszámadás elkészítéséhez.
9.4. Az intézményvezető a települési önkormányzatot érintő telephelyre vonatkozó
tervkoncepció javaslatot a tárgyévet megelőző év október 10-ig eljuttatja a Társulási
Tanács elnökéhez, a Társulási Tanács elnöke e javaslatot 3 napon belül továbbítja a
települési önkormányzatokhoz abból a célból, hogy a települési önkormányzatok
tervkoncepciójukban döntsenek az intézményt érintő önkormányzati hozzájárulás
összegéről.
A települési önkormányzatok döntései alapján a Társulási Tanács október 31-ig dönt a
tervkoncepcióról.
A költségvetés jóváhagyása, a beszámolók (féléves, háromnegyedéves) és a
zárszámadása jóváhagyási eljárása, a tervkoncepcióra vonatkozó eljárás alapján történik,
a jogszabályban meghatározott határidők figyelembevételével.
Az évközi előirányzat-módosítás évente legalább egy alkalommal történik az
intézményvezető javaslatára.
10) A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás:
Tagönkormányzatok hozzájárulásukat adják az Intézmény részére azonnali
beszedési megbízás teljesítésére, amennyiben az általuk vállalt határidőre nem
fizetik az önkormányzati hozzájárulást.
Az inkasszóra vonatkozó felhatalmazó levél a Társulási Megállapodás mellékletét
képezi.
11)
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vagyona, a
vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelességek gyakorlásának rendje:

Az alapító tagönkormányzatok az intézményi feladatellátáshoz saját telephelyeikre
ingyenes használati jogot biztosítanak az Intézmény részére
Fegyvernek Város Önkormányzat
a.) 5231. Fegyvernek,Szent Erzsébet út 171.
b.) 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 173.
c.) 5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 40.
d.) 5231. Fegyvernek, Ady E. u. 42. sz. alatti ingatlanokra,
Kuncsorba Község Önkormányzat
a.) 5412. Kuncsorba, Dózsa Gy. u. 35. sz. alatti ingatlanra,
Örményes Község Önkormányzat
a.) 5222. Örményes, Iskola u. 25. sz. alatti ingatlanokra.
12) A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége:
a.) A Intézmény igazgatója az intézmény tevékenységéről minden év június 30-ig
beszámol a
társulási tanács előtt.
b.) Az intézmény szakmai munkájáról, gyermekvédelemről az alapító önkormányzatok
polgármestereivel egyeztetett időpontban számol be az igazgató a képviselőtestületeknek.
c.) A polgármesterek saját testületük előtt évente egy alkalommal beszámolnak a Társulás
tevékenységéről.
13) A Társulás által fenntartott intézmény pénzügyi, gazdasági ellenőrzését a Társulás
Tanács külső szakértővel végzi.
14) A társuláshoz való csatlakozás, módosítás, megszűnés szabályai:
14.1. A Társuláshoz csatlakozni e megállapodásban rögzített elveknek megfelelően az
intézmény önállóságának megtartásával január 1-ével, abból kiválni bármikor lehet,
melyről legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A
csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének kell jelezni.
14.2. A Társulási Megállapodás jóváhagyásáról, megszűntetéséről, módosításáról, a
társuláshoz való csatlakozásról, abból való kilépésről a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek minősített többségű szavazata szükséges. A csatlakozásról vagy kilépésről
szóló minősített többségű képviselő-testületi döntést a belépést, kiválást megelőző 6
hónappal korábban kell meghozni és eljuttatni a Társulási Tanács elnökéhez.
14.3. A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.
14) Egyéb rendelkezések:
14.1. Az Intézményfenntartó Társulási Megállapodás időtartama: határozatlan időre szól.
14.2. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában alapítók és fenntartók nevében a Társulási
Tanács elnöke jár el.
14.3. A társulás megszűnése esetén az intézmény használatába adott vagyontárgyak leltár
szerint kerülnek vissza az érintett tulajdonos önkormányzathoz. A vagyontárgyak

szaporulata a finanszírozót illetik, közös finanszírozással létrehozott vagyontárgyak
esetén az önkormányzatok egyedileg döntenek.
A társulás megszűnése esetén az utolsó havi bérek és járulékok a társulást terhelik. A
korábbi kötelezettségvállalások a kötelezettségvállalót terhelik.
14.4 A Társulási Tanács ülései összehívásáról, napirendi pontjairól Társulási Tanács elnöke
gondoskodik. Az ülések időpontjáról előzetesen egyeztet a települési polgármesterekkel.
A Társulási Tanács ülés jegyzőkönyvét 4pld-ban kell készíteni, ebből 1-1 pld-t Örményes
és Kuncsorba Önkormányzat Képviselőtestületének kell átadni.
A Társulási Tanács ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, s a jegyzőkönyv egy
példányának a Kormányhivatalhoz történő megküldéséről Fegyvernek Önkormányzat
gondoskodik.
14.5 A Társulás tagjaiból nem zár ki senkit.
Záradék:
A Társulási Megállapodást Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a
76/2013.(VI.20.), Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 62/2013.(VI.20.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 38/2013.(VI.20.) sz. határozatával
jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
Fegyvernek, 2013. június 21.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
76/2013.(VI.20.) számú határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
62/2013.(VI.20.) számú határozat

Fürj Jánosné
polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
38/2013.(VI.20.) számú határozat

Rédai János
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
11/2014.(I.30.), Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2013.(XII.05.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 71/2013.(XII.02.) sz. határozatával
jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
Fegyvernek, 2014. január 31.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
11/2014.(I.30.) számú határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Fürj Jánosné

98/2013.(XII.05.) számú határozat

polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
71/2013.(XII.02.) számú határozat

Rédai János
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
191/2014.(XII.11.),
Örményes
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
100/2014.(XII.09.) és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
85/2014.(XII.26.) sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Fegyvernek, 2014. december 15.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
191/2014.(XII.11.) számú határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
100/2014.(XII.09.) számú határozat

Török Tamás
polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
85/2014.(XII.26.) számú határozat

Rédai János
polgármester

Záradék:
A Társulási Megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
2/2016.(I.08.), Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2015.(XII.23.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 78/2015.(XII.21.) sz. határozatával
jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
Fegyvernek, 2016. január 19.
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2016.(I.08.) számú határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete
98/2015.(XII.23.) számú határozat

Török Tamás
polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete
78/2015.(XII.21.) számú határozat

Rédai János
polgármester

Záradék:

A Társulási Megállapodást Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……/2019.(XI…...),
Örményes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
……./2019.(XI…...) és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
……/2019.(XI…….) sz. határozatával jóváhagyta, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Fegyvernek, 2019. ………………..
Települési önkormányzatok képviselőjének nevében:

polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
……/2019.(XI……..) számú határozat

Tatár László
polgármester

Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2019.(XI…….) számú határozat

Török Tamás
polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete
……./2019.(XI…….) számú határozat

Stassné Ullár Hajnalka
polgármester

14.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A 2020. évi folyószámlahitel igénybevételéről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Angyal Csaba

Véleményezésre
megküldve:

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

2019. november 21.
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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 2019. november 28-ai ülésére a
2020. évi folyószámlahitel igénybevételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat 2020. évi várható költségvetésének bevételeiből és kiadásaiból jogszabályi
előírások, illetve tapasztalati adatok alapján képzett pénzáram azt mutatja, hogy vannak olyan
szakaszai az évnek, amikor kevesebb forrás áll rendelkezésre, mint amennyi szükséges lenne
a tervezett kiadások fedezetére. Ezt az átmeneti hiányt kívánjuk áthidalni külső forrás
bevonásával.
A hitelkeret megléte biztonságosabbá teszi az Önkormányzat és intézményei működését, a
kötelező feladatok ellátását.
Az OTP-vel folytatott egyeztetések és egyéb jogszabályi megfelelés alapján a 2020. évben
igényelhető folyószámlahitel-keret maximuma 56 millió Ft.
A hitelek visszafizetésének határideje 2020. december 31.
A pénzintézet a 2019. évihez hasonlóan dönthet úgy, hogy a 2020. IV. negyedévben várható
bevételektől függően október 1-től lecsökkenti a hitelkeret összegét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatás után az
alábbi határozati javaslat szerint elfogadni:
............../2020.(XI.28.) sz.

határozati javaslat:

2020. évi folyószámlahitel igénybevételéről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 56 millió Ft összegű
folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
2.) A hitel végső lejárata:

2020. december 31.

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a
költségvetésébe.
4.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési
számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály
nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
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5.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonhatatlan megbízást ad
az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben Fegyvernek
Város Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel
szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások
elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint
a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló
számláiról a szükséges összeget a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat fizetési
számlájára átvezesse.
6.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és az
Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP
Bank Nyrt.-vel a(z) Fegyvernek Város Önkormányzata képviseletében aláírja.

E határozatról értesül:
1.)Képviselő-testület tagjai
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Tatár László polgármester
4.) Angyal Csaba vagyong. csoportvezető
5.) OTP NYRT. Szolnok, Szapáry út 31.

Fegyvernek, 2019. november 21.

Tatár László
polgármester
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15.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-i nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Tatár László
A 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

0

Készítette:

Török Eszter igazgatási csoportvezető

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi Bizottság
2019. november 21.

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére a
2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény – a
továbbiakban: Gyvt. - 21/C. §-ával egy új ellátásformát, a szünidei gyermekétkeztetést vezette
be 2016. évtől az arra rászorulóknak. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési
önkormányzat a szülő, vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést kötelezően
biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
halmozottan hátrányos helyzetű, óvodai, iskolai ellátásban részesülő gyermekek részére.
A Gyvt. 21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja
szerinti esetben
a)203 a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő
gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső
valamennyi munkanapon,
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII.03.) EMMI rendelet alapján az utolsó
tanítási nap 2020. június 15. A nyári szünet 2020. június 16-án kezdődik. A konyhán, mint
minden év nyarán, a tanítási szünetben végzik el a szokásos nagytakarítást, esetleges festést,
mázolást, javítási munkákat. Ezen időszakban tudtak a dolgozók hosszabb szabadságra menni.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló,
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/B § (1) bekezdés b) pontja alapján 2020. május 15ig kell írásban újra tájékoztatnunk a szünidei gyermekétkeztetéssel érintett családokat a nyári
szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségeiről,
módjáról, időtartamáról és helyszínéről. A fentiek alapján a Képviselő-testületnek döntést kell
hoznia arról, hogy az iskolai oktatásban részesülő 2H-s, 3H-s gyermekek számára a nyári
szünetben mind az 54 munkanapon, vagy csak a Gyvt-ben előírt kötelező 43 munkanapon
biztosítja az étkeztetést.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom.

…………/2019.(XI.28) sz.

határozati javaslat:

A 2020. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (2) bekezdés b)
pontjában körülírt hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a 2020.
évi nyári szünet időtartamán belül 43 munkanapra nézve, 2020. június 16-tól 2020.
augusztus 13-ig biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Igazgatás
5.) Pénzügy

Fegyvernek, 2019. november 21.

Tatár László
polgármester

ESÉLY OTTHON-ESÉLY FEGYVERNEKEN PÁLYÁZAT
ELLENÖRZŐ LAP
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelete alapján meghirdetett pályázati felhívásra beérkezett
pályázatára.

1. Pályázatot benyújtó személy
neve: Török Zsolt
a pályázat beérkezésének ideje: 2019.11.07.
a pályázat iktatószáma: F/8925/2019
Választott lakás: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 19.
Elért pontszám: 50 p
2. A pályázati kiírás szerint benyújtandó dokumentumok:
a) Pályázati adatlap

IGEN

NEM

b) Részletes Önéletrajz és Motivációs levél

IGEN

NEM

IGEN

NEM

c) Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó
nyilatkozatban szereplő adatokat alátámaszt
dokumentumok a nyilatkozat nyomtatványon
megjelöltek szerint( felhívás 1. számú mellékletet)
d) Nyilatkozat önkéntes munka vállalásáról
( felhívás 2.számú melléklete)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

e) Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő
testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói viszonyban
(felhívás 3.számú melléklete)
f) Minden nagykorú együtt költőző részéről 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány

IGEN

NEM

Amennyiben rendelkezésre áll:
g) A tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény
által kiállított igazolás

IGEN

NEM RELEVÁNS

h) A pályázó hátrányos helyzetét megállapító határozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

i) A pályázó gyermekének szültetési anyakönyvi

IGEN

NEM RELEVÁNS

kivonatának másolata
j) ) Nyilatkozat egyedülállóságról(felhívás 4.számú melléklete )
(felhívás 4.számú melléklete )

IGEN

NEM RELEVÁNS

k) Fegyverneki székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
munkaszerződés,kinevezés, megbízási szerződés megkötésére
irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat

IGEN

NEM RELEVÁNS

l) A pályázó által a pályázat benyújtása előtt Fegyverneken
működő civil szervezetnél vagy Önkormányzati intézetben
végzet önkéntes munkáról szóló igazolás
m) Hiányszakmát igazoló bizonyítvány

IGEN

NEM RELEVÁNS

IGEN

NEM RELEVÁNS

3. A jogosultsági kritériumoknak megfelel

IGEN

NEM

Amennyiben NEM a hiányosság pótolható:

IGEN

NEM

-

Amennyiben IGEN a hiánypótlási felhívásban kért információk,
dokumentumok:
Amennyiben NEM a pályázat kizárásra kerül,kizárás indoklása:

4. A pályázat a kiírás formai és tartalmi követelményeknek megfelel:
IGEN

NEM

Az a megtekintett pályázati dokumentumok alapján jóváhagyja a döntés előkészítő szakasz
(1-4.pont) adatait, megjegyzéseit.

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a benyújtott pályázat –esetleges
hiánypótlásokkal együtt-és az ellenőrző adatlap alapján a pályázat támogatásáról a következő
döntést hozza:
A pályázat támogatása a pályázatban leírtak szerint

IGEN

NEM

A pályázattal elnyerhető maximum időtartam: 24 hónap

Fegyvernek,2019. ………… hónap …….. nap
Molnár Barna
Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

16.
ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2019. november 28-ai nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:

Tárgy:

Előterjesztés jellege:

Tatár László polgármester
Török Zsolt 13/2018.(VIII.31.) sz. önkormányzati
rendelet alapján kiírt „Esély Otthon - Esély
Fegyverneken"
Lakhatási
támogatásra
érkezett
pályázatának elbírálásáról
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló

Melléklet:

1

Készítette:

dr. Pető Zoltán jegyző

Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

2019. november 21.

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésére az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken" ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendelet alapján érkezett pályázatok elbírálásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án elfogadta az
„Esély Otthon - Esély Fegyverneken” ösztönző támogatásairól szóló 13/2018.(VIII.31.)
önkormányzati rendeletet. A 8 lakásból 7 lakást már megpályáztak, melyet a Képviselőtestület megszavazott. A rendeletben kiírt pályázati határidő a még szabadon álló 1 lakásra
2019. november 15-én lejárt. Egy pályázat érkezett, melyről az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményezése után a Képviselő-testület a rendelet
értelmében nyílt ülésen dönt.
A beérkezett pályázat bírálható.
Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
……./2019.(XI.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Török Zsolt 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély Otthon Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett pályázatának elbírálásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Török Zsolt Esély Otthon - Esély
Fegyverneken lakhatási támogatásra beérkezett pályázatáról az alábbiak szerint dönt:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési,
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján Török Zsolt pályázatát támogatja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére a mellékelt ellenőrzési lap alapján.
Erről értesül:
1.)Tatár László polgármester
2.)dr. Pető Zoltán jegyző
3.)Nardai Dániel
4.)Angyal Csaba
5.)Török Eszter
6.)Képviselő-testület tagjai
7.) Török Zsolt
Fegyvernek, 2019. november 21.
Tatár László
polgármester

OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

2019. NOVEMBER 27-én – SZERDÁN – 15 ÓRAKOR
ÜLÉST TART
Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tárgyalóterme

Képviselő-testületi anyag véleményezése:

1.)
2.)
3.)

Fegyvernek
Város
Önkormányzata
2020.
évi
költségvetési
tervkoncepciójának jóváhagyásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadásáról
Török Zsolt 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett
pályázatának elbírálásáról

Fegyvernek, 2019. november 21.

Molnár Barna
bizottság elnöke

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
MEGHÍVÓ
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2019. NOVEMBER 27-én – SZERDÁN – 14 ÓRAKOR
ÜLÉST TART
Melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tárgyalóterme
Képviselő-testületi anyag véleményezése:
1. 2020. évi költségvetési tervkoncepció jóváhagyásáról
2. A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. A közterület használatról szóló 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
11/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Fegyvernek Város területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési
tevékenységről szóló 6/1993.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. A vásárok tartásának rendjéről szóló 30/1995.(XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására
és
elhelyezésére
irányuló
közszolgáltatásról
szóló
26/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
8. A 2020. évi nyersanyagnormáról
9. Fegyvernek
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020.
évi
munkatervének elfogadásáról
10. Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi éves ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról
11. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban
található bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás megkötéséről
12. A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
13. 2020. évi folyószámlahitel igénybevételéről
14. 2020. évi szünidei gyermekétkeztetésről
15. Török Zsolt 13/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendelet alapján kiírt „Esély
Otthon - Esély Fegyverneken" Lakhatási támogatásra érkezett pályázatának
elbírálásáról

Fegyvernek, 2019. november 21.
Burján Attila János
bizottság elnöke

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

2019. NOVEMBER 26-án – KEDDEN – 15 ÓRAKOR
ÜLÉST TART
Melyre tisztelettel meghívom

Helye: Városháza tárgyalóterme

Képviselő-testületi anyag véleményezése:

1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

Fegyvernek
Város
Önkormányzata
2020.
évi
költségvetési
tervkoncepciójának jóváhagyásáról
Szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi
munkatervének elfogadásáról
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 161. sz. alatti önkormányzati ingatlanban
található bérlemény használatba adásáról szóló megállapodás
megkötéséről
2020. évi szünidei gyermekétkeztetésről

Fegyvernek, 2019. november 21.

Szatlóczki Edit
bizottság elnöke

