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módosításáról 

12. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról (orvosi 
ügyeleti díjak emeléséről) 

13. Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti gőz- és hengermalom épülete 
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Páva Bertalan a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető 
 
 
2. és 7. napirendhez: 
Intézményvezetők 
 
8. napirendhez: 
Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója 
 
10. napirendhez:  
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Fegyvernek, 2015. november 19. 
 
         Tatár László 

polgármester 



Fe g yve r nek  Vár o s  Po lg ár me s t e r e  
Fegyvernek, Szent  Erzsébet  út  171. 

 
Tájékoztató 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a 
két ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 Október 7-én a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságon tartott  

rendőrségi beszámolón vettem részt.   
 Október 8-án Kuncsorbán a LEADER Igazgatósági Tanács 

ülésére kaptam meghívást.  
 Október 12-én került sor a szennyvízcsatorna átadási  

ünnepségére.  
 Október 13-án az Idősek Napja ünnepségre kaptam meghívást ,  

amelyet a Művelődési Házban rendeztek. 
 Október 15-én a buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban 

egyeztetést folytattunk a Közútkezelő Zrt.  a VOLÁN, a tervező és 
az önkormányzat képviselője részvételével.  

 Október 15-én véradás volt,  amelyen 71 fő vett részt,  ezen belül 4  
fő új véradó jelent meg.  

 Október 23-án koszorút helyeztünk el a 1956-os emlékműnél.  
 Október 26-án egyeztetésre került sor a Megyei Közlekedési  

Felügyelet Szolnoki székházában a Közútkezelő Zrt.  a  
Közlekedési  Felügyelet,  a Kormányhivatal és a Fegyvernek Város 
Önkormányzata képviselőivel a Szapárfalui 4-es sz.  főútvona l 
felújításával kapcsolatban.  

 Október 28-án LEADER közgyűlésén vettem részt Kuncsorbán.  
 Október 29-én Csőke Józsefnét,  Fegyvernek, Szent Erzsébet út  

52. sz.  alatti lakost köszöntöttem 95. születésnapja alkalmából.  
 Október 30-án a Csorba Mikro-térségi Szociáli s  

Intézményfenntartó Társulási Tanács ülésén vettem részt.  
 Október 30-án Örményesen az Orvosi Rendelő átadására kaptam 

meghívást.   
 November 4-én a Településrendezési Terv előkészítésérő l 

folytattam megbeszélést a terv készítőivel.  
 November 11-én a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt .  

vezetőjével,  Hajdú Gáborral folytattam egyeztetést az elkészült  
szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési szerződéséről  

 November 14-én a Fegyverneki Mozgáskorlátozott csoport  
rendezvényén vettem részt.   

 
I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

A.) Polgármester döntései: szeptember-október hónapban 
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján 

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: 
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy 
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   eltemettetéséhez hozzájárulás   4  
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)           24 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     1    
 

B.) Bizottság döntései: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott 
hatáskörében hozott döntései: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.  - 
- rendkívüli települési támogatás elutasítás - 
 

II. Polgármesteri keret felhasználás: 
  
   2015. évben felhasználható:    6.000.000,- Ft 
 
   2015. október 31-ig felhaszn.(ügyfelek):  5.696.818,- Ft 
    (civil szervezeteknek):    2.630.000,- Ft 
   ÖSSZESEN:      8.326.818,- Ft 
   Ebből: szociális segély:           1.016.940,- Ft 
    szoc.segély természetben:  361.000,- Ft 
    kölcsön:           5.696.818,- Ft 
    ebből: 9 fő temetési kölcsön 
  Ebből 2015. október 31-ig visszatérült összesen:  3.425.115,- Ft 
 _________________________________________________________________ 
   Felhasználható:                1.98.297,- Ft   
 
III. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: 0 

 
IV. Fontosabb jogszabályok : - 
 
………/2015.(XI.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2015. november 18. 
         Tatár László  
         polgármester 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Jegyzőjétől 
5231 Fegyvernek Szent E. út 171. 
 
 
ELŐTERJESZTÉS  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. november 26-i ülésére az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elkészítését megalapozó 2016. évi 
tervkoncepció elfogadásáról   
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 Az államháztartási törvény jelenleg hatályos szabályai szerint a tervkoncepció készítése nincs 
előírva az Önkormányzatok számára, azonban úgy gondoljuk, hogy  a 2016. évi költségvetés 
elkészítéséhez szükség van egy egységes koncepcióra, mely alapján az intézmények 
megalapozott, egységes elveken alapuló  költségvetést tudnak  készíteni.  
 
 A  költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen a költségvetési 
intézményrendszer működőképességének fenntartására és az önkormányzati kötelező 
alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a tartós bevételi források nagyságrendjéhez 
kell igazítani a kötelező feladatok ellátását és az esetlegesen fennmaradó maradvány 
mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi 
forrásáról.  
Követelményként fogalmazódik meg a 2016-os költségvetés összeállítása során is a  
működési bevételek és a működési kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások költségvetési egyensúlyának biztosítása.  
 
A 2016. évi költségvetés tervezésénél továbbra is alapkövetelmény a működési hiány 
nélküli, körültekintő, óvatos, a kötelező feladatokat előtérbe helyező költségvetési 
gazdálkodás.  
 
A város működtetésével, támogatási rendszerével kapcsolatos kiadások tervezésénél továbbra 
is a bevételi korlátok meghatározók, a kiadások tervezésénél elsődleges és a jelen gazdasági 
helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást 
biztosítani tudjuk. 
 
Javaslom, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a jövő évi költségvetésben is a tervezés során 
legyen szempont megfelelő mértékű tartalék, polgármesteri keret biztosítása, amely a 
biztonságos gazdálkodás egyik fontos garanciájaként az év közben jelentkező, nem tervezhető 
feladatok gyors megvalósítását teszi lehetővé, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek 
pótlására is szolgál.  
 
Az önkormányzatnak a jövőben is célja, hogy működőképességét megőrizze, biztosítsa az 
eddigi szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű, 
szükségletekhez igazodó kihasználását.  
A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontos a reális szükségletek felmérése, az 
önkormányzati célok, elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az 
önkormányzati intézmények folyamatos működését, gazdálkodásának stabilitását biztosító 
intézkedések megtétele.  
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Az alábbiakban foglaltuk össze a 2016-os költségvetés elkészítésekor figyelembe veendő 
kiemelt, legfontosabb szempontokat:  
 
1) Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit az önkormányzat 
fenntartásában működő költségvetési szerveknél.  
 
2) Elsődleges követelmény az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos 
ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly 
megtartása mellett.  
 
3) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos 
költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás 
követelményét.  
 
4) Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak 
finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.  
 
5) Az állami támogatásokat a Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló C.  
törvény  szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.  (A 2016.évi 
feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy évközben lemondással ne kelljen 
élni. ) 
 
6) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati 
és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. 
A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető 
bevételek feltárására kell törekedni.  
 
 
7) Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik 
lehetővé.  
 
8) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.  
 
9) A 2016. évi költségvetési javaslatban a 2015.évi gazdálkodás során keletkező szabad 
pénzmaradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelhető forrás, 
szerepeltetni kell.  
 
10) A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak 
az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében 
lehetséges.  
 
 
11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeiből a 
tárgyévet érintő kiadásokat be kell tervezni.  
 
 
12) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a  közfoglalkoztatásban, csökkentve 
ezzel a helyi munkanélküliséget.  
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13) A szociális juttatásokat legalább a 2015.évi szinten szükséges tervezni a településen élők 
körében előforduló krízishelyzet kezelése érdekében.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az alábbi határozati javaslattal szíveskedjenek 
elfogadni a Város 2016-os tervkoncepcióját:  
 
 
 
 
 
…/2015.(XI.26.) számú                       önkormányzati határozati javaslat:            
                       
 Fegyvernek Város  Önkormányzat  2016. évi költségvetési tervkoncepciójáról  

 
   
Fegyvernek Város  Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja  
alapján  az alábbi határozatot hozza : 
 
 
ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK 
  

a.)  Fegyvernek Város  Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi 
költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat 
költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni: 

 
A 2016. 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 2015 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 2016. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel 
kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.  
 

   
1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE 

 
 

a.) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az 
önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a 
bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor 
a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell 
törekedni.  
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b) Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését 
teszik lehetővé.  

 
c) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.  

 
 
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:  

 
- búza 3,2 tonna/ha  40.000 Ft/tonna + ÁFA áron  
- napraforgó 1,5 tonna/ha 100.000 Ft/tonna + ÁFA áron 
- árpa 3,0 tonna/ha  45.000 Ft/tonna + ÁFA áron 
- repce 1,5 t/ha 90.000 Ft/tonna + ÁFA áron 
 
1.14   Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, 

Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések 
alapján kell bevételeket tervezni.  

 
 

1.2. Intézményfinanszírozás 
 
Intézményfinanszírozásként a  Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott 
normatívákat kell tervezni. –kivéve Önkormányzatnál (intézmény)   
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 
 



5 
 

A kiadások tervezésének fő szempontjai az alábbiak legyenek:   
 

a) A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további 
fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően 
rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.  

 
 

b) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó 
kötelezettségeiből a tárgyévet érintő kiadásokat be kell tervezni.  

 
 

c) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a  
közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.  

 
 

d) A szociális juttatásokat legalább a 2015. évi szinten szükséges tervezni a 
településen élők körében előforduló krízishelyzet kezelése érdekében.  

 
 
2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1.sz.melléklet) 

 
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 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 túlóra nem tervezhető, a 2.52. 

figyelembevételével. 
 
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. 

 
2.2.   A föld haszonbért a megkötött szerződések alapján kell tervezni.   

 
 

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni. 
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2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell 
tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött 
felhasználású előirányzatként. 

  
  DOLOGI KIADÁSOK 
  Egyéb 

dologi 
kiadások 

Energia Rehabilitációs 
járadék 

I. Fegyverneki Tiszavirág 
Óvoda és Bölcsőde 

   

II. Fegyverneki Művelődési 
Ház és Könyvtár 

   

III.  Fegyvernek Város 
Önkormányzata 

   

IV. Fegyverneki 
Polgármesteri Hivatal 

   

A.) Fegyverneki 
Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és 
Fejlesztési Intézmény 

   

B.) Fegyverneki 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.) A Művelődési Háznál a 
központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető 
figyelembe.  

     (eFt) 
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde 
 

 -ebből Fegyvernek  
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár  
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal  

 
 
2.44.  Az  alábbi  intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt) 
 ( eFt) 

A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha   
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, 

Városüzemeltetési és Fejlesztési 
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Intézmény 
C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő  

 
 

2.5.Egyéb kiadások 
 

2.51.  Az Önkormányzatnál    a  (eFt) 
        -   Fegyverneki Sportegyesület  támogatásra  

- Közművelődési alapra  
- Civil szervezetek támogatása alapra   

 
            tervezhető. 

 
2.52.   A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.  

  
2.6. A költségvetési tartalék ……………. eFt, ezen belül 
céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban: 
 
-polgármesteri keret ……… eFt 
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati 
önrész 

………… eFt 

-környezetvédelmi alap ………….. eFt 
-Vízmű fejlesztési tartalék …………… eFt 
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték ………….. eFt 

 
2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:      

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve    
 

Alap 
megnevezése 

eFt. 

Lakás 
Támogatási 
Alap 
Dolgozói 
lakástám.Alap    

          
2.72. A költségvetési rendelet az Államháztartás működési 

rendjéről szóló 2011. évi CXCV.  tv. előírásainak  és e 
koncepció figyelembevételével készüljön.  

 
2.73.    Meghatározott célra elismert kiadások: 
Az Önkormányzatnál : 
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk.  rendelet és a 
tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 
6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret. 

      
2.74. A 2013. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.   

         
3.) Felhalmozási kiadások 
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3.1. Beruházások, felújítások  kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig 
tervezhetők. A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl 
további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően 
rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.  

 
                 (eFt) 

1.   
2.  2.000 

 
4.) Az intézményi előterjesztés formája 

Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. 
melléklet szerint kell elkészíteni. 

 
5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2016-2017-2018. évi kiadási és 

bevételi előirányzat. 
 
6.) A koncepció alapján készített költségvetési  terv tájékoztató jellegű lesz, 

ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet. 
 

7.) Az  intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén 
tervezzék. 

 
8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött 

felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) . 
  (eFt) 

   
   
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 

Bölcsőde 
 

 -úszás oktatásra  
 -nyári napközire  
II. Fegyverneki Művelődési Ház és 

Könyvtár  
 

 -Gyermekszínjátszó találkozó  
 -Majálisra  
 -Falunapra  
 -Országos Diák Gulyásfesztivál  
III.  Fegyvernek Város Önkormányzata  
 -Karácsonyi készülődés  
 -Idősek köszöntése  
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A koncepció 2.1 melléklete   
 

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)   
 2015.12.31. Évközi változás 2016.12.31. 

Megnevezés Fogl.fő. 8 órás 
állásh. 

Fogl. fő változás 
ideje 

átl. 8 órás Fogl.fő 8 órás 
álláshe

I. Intézmény összesen    
I.Fegyverneki Tiszavirág 
Óvoda és Bölcsőde        

Fegyvernek    
I. Intézmény összesen  
II. Műv.Ház és Könyvtár        
-közalkalmazottak     
II. Intézmény összesen:     
 III, Önkormányzat        
Közalkalmazottak        
Közfoglalkoztatás         
III. Intézmény összesen:         
IV. Polgármesteri Hivatal    
Köztisztviselők    
Fegyvernek    
IV. Intézmény összesen      
A.) Gyermekélelmezési 

Konyha  
Közalkalmazottak    
A.) Intézmény összesen    
B.) Fegyv-i Mezőgazd-i, 

Városüz.és Fejl.Int.  
       

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

 
Fegyvernek, 2015. november 19.  

 (: Tatár László : ) 
                polgármester        

E határozatról értesülnek:  
1./ Képviselőtestület tagjai 
2./ Tatár László polgármester 
3./ dr. Pető Zoltán  jegyző 
4./ Valamennyi intézmény vezetője 
5./ Angyal Csaba Pénzügyi csoportvezető  
6./ Temesváriné B. Ágnes Pénzügyi szervező 
 
készítette: Temesváriné Bozsó Ágnes 



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-i ülésére 
a magánszemélyek kommunális adójáról  

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A 2015. szeptember 24-ei ülésen tárgyalta a képviselőtestület a költségvetést megalapozó 
rendeletek felülvizsgálatát, akkor a kommunális adó rendelet módosítására nem került sor.  
 
A kommunális adó éves összege jelenleg 9.000,- Ft, amelyet 2010. január 1. óta nem emelt a 
testület.    
 
2016. január 1-től javaslom a kommunális adót 10.000,- Ft/év összegre módosítani, mivel a 
városunkban működő orvosi ügyeletben résztvevő orvosok, szakdolgozók és kisegítő 
személyzet ügyeleti díját időszerű emelni, amit az érintettek is jeleztek az önkormányzat felé. 
Az orvosi ügyeleti díjakat 2013. január 1-től emelte a képviselőtestület. A városunkban élők 
számára fontos, hogy az orvosi ügyeletet továbbra is helyben tudjuk működtetni, ezért 
szükséges ennek az adónemnek az emelése, valamint az 50 %-os mértékű adókedvezmény 
megszüntetése.  
 
Javaslom a 26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és egy új 
rendelet elfogadását, mivel 1994. óta 11 alkalommal került sor a rendelet módosítására.  
  
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
……./2015.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

A magánszemélyek kommunális adójáról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
és h.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként 10.000,- Ft/év. 
  

2. § Tárgyi adómentességet élvez:  
 

(1) A város területén épült garázsok. 
(2) A lakás céljára szolgáló épület mellett épült nem lakás céljára szolgáló 

építmény. 
(3) A lakás céljára szolgáló épület hiányában az öt évet meg nem haladó időtartamra 

létesített átmeneti, ideiglenes építmények.  
(4) Lelkészlakások. 
(5) Szükséglakás. 
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3. § A magánszemélyek kommunális adóját Fegyvernek Város Önkormányzat 
11745066-15409993-02820000 számú magánszemélyek kommunális adója számlára 
kell megfizetni. 
   

4. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. A magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 26/1994.(XI.24.) önkormányzati rendelete 2015. december 31-én 
hatályát veszti.  
 
 

 
                          Tatár László                  dr. Pető Zoltán 
               polgármester                       jegyző 



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-i ülésére 
a mezei őrszolgálatról  

  
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
2015. szeptember 24-ei ülésen tárgyalta a képviselőtestület a költségvetést megalapozó 
rendeletek felülvizsgálatát, akkor a rendelet módosítására nem került sor.  
 
Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek csökkenése és a mezei őrszolgálat fenntartási és 
működtetési költségeinek növekedése miatt szükséges a járulék mértékének az emelése. 
 
Javaslom a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998./IX.4./ önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését és egy új rendelet elfogadását, mivel 1998. óta 11 alkalommal került 
sor a rendelet módosítására.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelet-tervezet elfogadására: 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
……./2015.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 

A mezei őrszolgálatról 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
és h.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdésének 13. pontja, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § Fegyvernek Város Önkormányzata a közigazgatási területéhez tartozó külterületi 
termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet. 
 

2. § (1) A rendelet területi hatálya Fegyvernek település közigazgatási területén lévő 
külterületi termőföldekre terjed ki. 

 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, aki az (1) 
bekezdésben meghatározott ingatlan használója, amennyiben használója 
ismeretlen, az ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban együtt: érdekelt). 

 
3. § A rendelet alkalmazása szempontjából külterületi termőföld a szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep terület művelési ágú földterület. 
 

4. § (1) A mezei őrszolgálati feladatokat az Önkormányzat 4 fő mezőőr alkalmazásával 
látja el. 
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(2) A mezőőr foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik. A munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5. § (1) A 2. § (2) bekezdése szerinti érdekelt a 2. § (1) bekezdése szerinti földrészlet után 

mezőőri járulékot köteles fizetni. A mezőőri járulékot érdekeltenként összevontan 
kell megállapítani. 

 
(2) A mezőőri járulék mértéke egy naptári évre: 

a.) szántó esetében 2.000,- Ft/ha 
b.) szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep terület esetében 1.000,- Ft/ha 

 
(3) A mezőőri járulék összegét a képviselő-testület évente, a tárgyévet megelőző év 

november 30-ig vizsgálja felül. 
 
(4) Az önkormányzat és az a földtulajdonos, illetve földhasználó, aki kettő hektár, 

vagy annál kevesebb nagyságú termőföldet birtokol, használ, mentesül a mezőőri 
járulék megfizetése alól. 

 
6. § (1) A mezőőri járulékot a rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott érdekelt 

önbevallás útján köteles megállapítani és megfizetni, a rendelet melléklete szerinti 
formanyomtatvány használatával, termőföld bérbeadás esetén a földhasználónak 
a tulajdonos(oka)t is szerepeltetnie kell névvel és címmel a bevalláson. A 
földrészlet nagyságát a bevallási nyomtatványon négy tizedesjegy pontossággal 
kell feltüntetni.  

 
(2) A bevallásban a járulékra vonatkozó adatokat 1-50,- Ft-ig lefelé, 51,- Ft-ról 99,- 

Ft-ig felfelé 100,- Ft-ra kell kerekíteni. 
 
(3) Az önbevalláshoz csatolni kell vásárlás esetén az adásvételi szerződés 

fénymásolatát, bérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés, 
megállapodás fénymásolatát. A Hivatal jogosult a bejelentett adatokat az 
ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni. 

 
(4) A Hivatal ellenőrzi a benyújtott önbevallásokban megállapított mezőőri járulék 

összegének helyességét. Rosszul vagy tévesen megállapított mezőőri járulék 
esetén, a hiba megjelölésével és határidő tűzésével ismételt önbevallás 
benyújtására szólítja fel a kötelezettet. 

 
(5) Ha a bejelentett adatokban változás történik, új bevallást kell benyújtani a 

változást követő 15 napon belül. 
 

7. § (1) A mezőőri járulékot 20.000,- Ft-ig egyösszegben, minden év március 15-ig kell 
kamatmentesen megfizetni Fegyvernek Város Önkormányzat 
11745066-15409993-10490000 számú Mezőőri számlára csekken vagy 
átutalással.   

 
(2) 20.000,- Ft feletti mezőőri járulékot évi két egyenlő részletben, első felét március 

15-ig lehet kamatmentesen, a másik felét tárgyév szeptember 15-ig lehet 
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kamatmentesen megfizetni Fegyvernek Város Önkormányzat 
11745066-15409993-10490000 számú Mezőőri számlára csekken vagy 
átutalással.  

 
(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján az 

ingatlan használója, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa. 
 
(4) A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amely 

évben a kötelezett földhasználati joga, vagy tulajdonjoga megszűnik. 
 
(5)Amennyiben a termőföld ingatlannak több tulajdonosa van, a mezőőri járulék 

megfizetésére az kötelezett, aki a földrészletet használja. Amennyiben a 
földrészletet több tulajdonos használja, úgy a tulajdonosok nyilatkozatában 
meghatározott személy köteles a mezőőri járulékot megfizetni. 

 
8. § (1) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján önadózás esetén a 

fizetendő adót tartalmazó bevallás végrehajtható okiratnak minősül. A meg nem 
fizetett mezőőri járulékot az adók módjára behajtandó köztartozás szabályai 
szerint kell behajtani. 

 
 (2) A mezőőri járulék késedelmes fizetése esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével 

terhelten kell a járulékot megfizetni. 
 
 (3) A mezőőri járulék fizetésére kötelezettek és a befizetési kötelezettségek 

teljesítésének nyilvántartását a Hivatal vezeti. 
 

9. §  A mezei őrszolgálat ellátásának folyamatos biztosítása érdekében, ha a befizetett 
mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi, az Önkormányzat átmenetileg a 
költségvetéséből, az általános tartalék terhére megelőlegezi az indokoltan felmerült 
kiadások fedezetét. 
 

10. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 
17/1998. /IX.4./ önkormányzati rendelete 2015. december 31-én hatályát veszti.  

 
 
                          Tatár László                  dr. Pető Zoltán 
               polgármester                       jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 

1. melléklet a ……../2015.(………) önkormányzati rendelethez  

              érk.: 20.....év........hó.....nap 

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

I. 
 

B E V A L L Á S 
 

a mezőőri járulék 20..... évi megállapításához 
 
1.) Használó neve: ______________________________________________________ 

Születési év  ___________év____________hó____________nap 
Anyja neve:   ______________________________________ 
Adóazonosító:   ______________________________________ 
Lakcíme:    _________________________________________________ 
 
 

2.) Ingatlanra vonatkozó adatok: Az 1.) pontban közölt személy által használt földterület 
részletezése: 

 

Sor- 
szám Hrsz. 

Szántó 
 

Szőlő, 
gyümölcsös, kert, 
rét, legelő, gyep  

Tulajdonosok adatai földterület 
bérbevevés esetén 

ha m2 ha m2  
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
Össz.:       
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II. MEZŐŐRI JÁRULÉK KISZÁMÍTÁSA 
 
1.) A mezőőri járulék kiszámítása: 
 

Művelési ág 
Terület 1 ha járuléka 

(Ft) 
Járulék összege 

(Ft) 

Összesen 
kerekítve 

(Ft) 
Ha m2 

Szántó       
Szőlő, 
gyümölcsös, 
kert, rét, 
legelő, gyep 

     

Mindösszesen:      
 
…………………………………….., …………… év ……….. hó ………….. nap 

     …………………………………….. 
              termőföld használója 
 

III. NYILATKOZATOK  

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

2. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, hogy a II/1.) pontban megállapított 
mezőőri járulékot az önkormányzat rendelete alapján köteles vagyok megfizetni csekken 
vagy átutalással Fegyvernek Város Önkormányzat 11745066-15409993-10490000 számú 
Mezőőri számlára. 

3. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény alapján önadózás esetén a fizetendő adót tartalmazó bevallás végrehajtható 
okiratnak minősül és a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

4. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, ha a bejelentett adatokban változás 
történik, új bevallást kell benyújtani a változást követő 15 napon belül. 

5. Az önbevallás benyújtásával tudomásul veszem, hogy a mezőőri járulék késedelmes 
fizetése esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével terhelten kell a járulékot megfizetni. 

…………………………………….., …………… év ……….. hó ………….. nap 

     …………………………………….. 
              termőföld használója 

Az önbevalláshoz csatolandó mellékletek: 
 a termőföld tulajdoni lapjának másolata, 
 termőföld vásárlása esetén az adásvételi szerződés fénymásolata, 
 haszonbérbeadás esetén a használói jogot biztosító szerződés, megállapodás fénymásolata. 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a 

települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzat rendelettel kapcsolatos 
törvényességi észrevételről 

 
Tisztelt Képviselőtestület 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívást intézett a települési szilárd 
hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban, melyet 
megvizsgáltak és megállapították, hogy a rendelet jogszabálysértő.  
 
Az előterjesztéshez csatoltuk a törvényességi felhívást és a jogszabálysértés megszüntetése 
érdekében javaslom a rendelet hatályon kívül helyezését és az alábbi rendelet-tervezet 
elfogadását: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
……./2015.(……..) önkormányzati rendelet-tervezete 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról  

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 35. §, (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 
 

 
1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma 

 
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra 
terjed ki: 
a) az ingatlanhasználó vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására;  
b) a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás 
körébe vont lom hulladék gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való 
szállítására; 
c) elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése, kezelése;  
d) a vegyesen gyűjtött hulladékok előkezelésére, a nem hasznosítható hulladékok 
ártalmatlanítására 
e) hulladékgyűjtő szigetek működtetésére. 

 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai 

 
2. § A közszolgáltatás Fegyvernek Város közigazgatási területére terjed ki.  



2 
 

 
3. A közszolgáltatás kötelező igénybevétele 

 
3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. 
 
(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét 
képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére. 
 
(3) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem 
vonhatja ki magát arra történő hivatkozással, hogy a szolgáltatást nem, vagy csak részben 
veszi igénybe. 
 
4. § (1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás 
igénybevétele hozza létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  
 
(2) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó a használt gyűjtőedények méretét és darabszámát, 
valamint a teljesítés helyét egyedi megállapodásban rögzíti (a továbbiakban: igénybevételi 
szerződés).  
 
(6) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan 
beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.  
 

5. A közszolgáltatás rendje módja 
 

5. § A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét a Közszolgáltató határozza meg, és 
arról az ingatlanhasználót írásban tájékoztatja.  
 
6. § (1) A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos gyűjtőedény 
használata kötelező, melyet a közszolgáltató biztosít. 
 
(2) Az üdülőterületen a hulladékelszállítás külön szállítási szerződésben meghatározott 
feltételeknek megfelelően történik. A feltételekről a közszolgáltató és az üdülő ingatlan 
tulajdonos állapodik meg, figyelembe véve az üdülő ingatlanok használatának speciális 
évszakhoz kötöttségét. 
 

6. A gyűjtőedények használata, kezelése, elhelyezése 
 
7. § (1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt a szolgáltatással érintett 
ingatlanon belül kell tárolni, közterületen tartósan csak a közterület használatra vonatkozó 
engedély alapján lehet elhelyezni. 
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a Közszolgáltató által megjelölt 
időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre 
alkalmas helyen elhelyezni. 

 
(3) A gyűjtőedény elhelyezése nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és nem 
járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.  

 
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 
szennyezésének elkerülése érdekében – zárt állapotban kell lennie. A hulladékot a 
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gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor a környezetét ne 
szennyezze, továbbá ürítésekor ne szóródjon, a gépi ürítést ne akadályozza. 
 
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására 
köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.  

 
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati 
tetemet, építési-bontási törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely 
veszélyeztetheti a begyűjtést, a gépjármű műszaki állapotát, az ürítést végző személyek 
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 
 
8. § Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a saját tulajdonában lévő gyűjtőedények 
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetének 
tisztántartásáról.  
 

7. A lomhulladék gyűjtése, szállítása 
 
9. § (1) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente egy alkalommal 
gondoskodik. 
 
(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban 
képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot 
szállítja el. 
 
(3) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék, 
b) veszélyes hulladék, 
c) vegyes hulladék, 
d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, 
e) biológiailag lebomló növényi eredetű zöldhulladék, 
f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. 
 
10. § (1) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által hirdetmény útján, 
valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki. 
 
(2) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos 
forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket 
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
8. Elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, szállítása 

 
11. § (1) A Közszolgáltató a település közigazgatási területén a Ht. 39.§ (5) bekezdés szerint 
jogosult az elkülönített gyűjtést megszervezni, az ingatlanhasználó jogosult azt igénybe venni.  
 
(2) Az elkülönített hulladék gyűjtését a Közszolgáltató: 
a) házhoz menő gyűjtőjáratokkal, 
b) gyűjtőszigetek működtetésével, 
vagy ezek kombinációjával biztosítja. 
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10. A közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos 

jogai és kötelezettségei 
 
12. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi 
igénybevételének – igénybevételi szerződésben nem rögzített – feltételeiről, valamint az abban 
bekövetkezett változásokról – a változás hatályba lépése előtt legalább 3 nappal – a honlapján 
vagy hirdetmény útján tájékoztatást nyújt, vagy az ingatlanhasználót közvetlenül írásban értesíti.  
 
(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság, 
útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével – a Közszolgáltató 
határozza meg, és arról az ingatlanhasználót az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti.  
 
(3) A Közszolgáltató jogosult felhívni az ingatlanhasználó figyelmét az igénybevételi 
kötelezettsége teljesítésére. 
 
13. § (1) A települési hulladék szállítását zárt rakterű a kiporzást és kiszóródást 
megakadályozó célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 

 
(2) Szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során és a szállításból eredő 
szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, 
valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

 
(3) Amennyiben a hulladékgyűjtő edényzet a Közszolgáltatónak felróható okból bizonyított 
módon megsérül, vagy használhatatlanná válik, a Közszolgáltató köteles annak kijavításáról, 
illetve cseréjéről saját költségén gondoskodni. 

 
(4) A Közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, ha: 
a) nem a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra, vagy 
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot nem üríthető módon helyezték el, és azt a 
Közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, 
c) a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot helyeztek el. 
 
(5) A hulladék elszállításának (4) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az 
ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti. 
 
(6) Amennyiben az ingatlanról elszállított hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az 
alkalmazott gyűjtőedény befogadóképességét, a Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználót 
az edényzet bővítésre felszólítani. A felszólításnak az ingatlanhasználó 30 napon belül köteles 
eleget tenni.  
 
(7) Az igénybevételi szerződésben meghatározott mennyiséget meghaladó méretű, 
darabszámú, vagy a nem szabványos gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot a 
Közszolgáltató nem szállítja el. 
 

11. Az ingatlanhasználó hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos jogai és 
kötelezettségei 

 
14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást e rendeletben 
meghatározott módon igénybe venni. 
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(2) E kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:  
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre 
szorítani,  
b) a települési hulladékot gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak 
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne 
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot 
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,  
c) a települési hulladékot annak elszállításáig e rendeletben foglaltak szerint gyűjteni, tárolni, 
és a Közszolgáltató által meghatározott járatnapon a Közszolgáltató részére átadni, 
d) a begyűjtést követően köteles a gyűjtőedény közterületről történő elszállításáról 
gondoskodni, legkésőbb az elszállítást követő nap 08.00 óráig, 
e) a veszélyes hulladékokat a települési hulladék összetevőitől elkülönítetten, a környezet 
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni; a hulladékgyűjtő udvarokba bevinni, ott elhelyezni, 
f) az igénybevételi szerződést megkötni,  
g) a közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változást a Közszolgáltató részére 
bejelenteni, 
h) a közszolgáltatás díját megfizetni.  
 
(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül 
vagy fióktelepéül szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési hulladéktól 
elkülönítetten gyűjteni és a hulladék kezeléséről gondoskodni.  
 
(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, elszállításáról 
24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén  
 
15. § (1) Az ingatlanhasználó 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha 
tulajdonváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, 
vagy igénybevételi kötelezettsége megszűnik. Tulajdonos változás esetén, a bejelentési 
kötelezettség mindkét (új és régi) tulajdonost terheli. 
 
(2) Az igénybevételi kötelezettség keletkezése, megszűnése a Közszolgáltató részére 
igazolható:  
a) személyes bejelentéssel, ha az együttesen jelenlévő két fél egybehangzó nyilatkozatot tesz, 
az elszámolás megtörténik és az igénybevételre kötelezett ingatlanhasználó az igénybevételi 
szerződést megköti, vagy 
b) az ingatlanhasználat változására okot adó, a használat jogcímét igazoló okirat 
bemutatásával. 

 
12. A közszolgáltatás szünetelése 

 
16. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 
év időtartamra, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az 
ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – 
legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző 15. napig – a Közszolgáltatónak írásbeli 
nyilatkozattal bejelenti.  
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(2) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy 
meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre vonatkozó 
igénybejelentés megismételhető.  
 
(3) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, annak 
tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 8 nappal 
korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 
 
17. § (1) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés 
kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a közszolgáltatási díjat 
pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit érvényesíteni. 
 
(2) A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára kibocsátott 
közüzemi igazolással, számlákkal igazolhatja.  
 
(3) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az ingatlanhasználó 
tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, 
az akadályoztatás okának megjelölésével és a (2) bekezdés szerinti igazolások benyújtásával 
kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását.  
 
(4) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított 
egy éves időtartamra állapítja meg.  
 

13. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 
 
18. § (1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a 
Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével. Az 
adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése. 
 
(2) Az Önkormányzat a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja: 
a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges információkat,  
b) a Közszolgáltató kérése alapján a közszolgáltatással összefüggő, a Ht-ben rögzített 
személyes adatokat (ingatlanhasználó neve, lakcíme),  
c) a Közszolgáltató megkeresése alapján, szükség esetén a díjhátralék behajtása érdekében a 
behajtással érintett ingatlanhasználók egyéb adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve). 
 
(3) Az Önkormányzat az igénybevételre kötelezettek személyes adatait az igénybevételre 
kizárólag a közszolgáltatási díj megfizetése érdekében, a további adatokat pedig kizárólag a 
díjhátralék rendezésével összefüggő eljárás céljából történő felhasználásra adhatja át a 
Közszolgáltatónak, és az adatokat a Közszolgáltató kizárólag ezen célokra használhatja fel. 
 
(4) A Közszolgáltató köteles:  
a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,  
b) gondoskodni az adatok biztonságáról,  
c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 
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(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – 
a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás 
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat 
köteles megsemmisíteni. 

 
14. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések 

 
19. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat természetes személy ingatlanhasználó 
esetén negyedéves, nem természetes személy ingatlanhasználó esetén az igénybevételi 
szerződésben meghatározottak szerint negyedéves, vagy havi bontásban, utólagosan köteles 
megfizetni. 
 
(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a 
Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
20. § (1) Amennyiben az ingatlantulajdonos elmulasztotta bejelenteni, hogy a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté vált, a Közszolgáltató jogosult az ingatlan birtokbavételének 
napjától számítva a díjhátralék megállapítására és megfizettetésére. 
 
(2) A természetes személy ingatlanhasználó elhalálozása esetén a közszolgáltatási díj 
megfizetésére a természetes személy ingatlanhasználó örököse – házastársi vagy egyéb, a 
természetes személy ingatlanhasználó halála esetére alapított haszonélvezeti jog megnyílta 
esetén a haszonélvező – a halál beálltát követő naptól köteles. 
 
(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére a díj megfizetésének elmaradása esetén az ingatlant 
együttesen használó egyetemlegesen kötelezhető. 
 
(4) Túlszámlázás esetén a Közszolgáltató a többletösszeget és a soron következő, esedékes 
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. A díjfizetési késedelem esetén a Közszolgáltató 
jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  
 
(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a 
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más 
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon 
rendkívüli gyűjtőjárattal pótolta mulasztását. 
 

15. Díjkedvezmény  
 
21.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű 
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki 
a) Fegyverneken bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, 
b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen 
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá 
c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 2-szeresét nem haladja meg. 
 
22.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjához a jövedelemigazolással együtt. 
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(2) Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a 
benyújtott kérelem alapján - lehet figyelembe venni. 
 
(3) A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 
 
23. § Ez a rendelet 2016. január 1-től lép hatályba.  
 
 

Tatár László        dr. Pető Zoltán 
polgármester              jegyző 
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Fegyvernek Város Polgármesterétől 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére 
Fegyvernek Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról 
 

  Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Képviselőtestülete 2014. évben döntött a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan új településrendezési terv készítéséről. A településfejlesztési 
koncepciót és a településrendezési eszközöket 2014. évben kötött szerződés alapján a 
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. készíti.  A településrendezési eszközök és 
településfejlesztési koncepció mind eljárásrendjében, mind tartalmában a 314/2012.(XI.8.) 
sz., a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján készült. 
 
A Rendelet 5. § (2) bekezdés és az 1. és 2. sz. melléklete szerint elkészült a 
településfejlesztési koncepció. Ezt megelőzően az államigazgatási szervek az érintett területi 
és települési önkormányzatok, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti 
résztvevőkkel az előzetes tájékoztatásuk figyelembevételével a képviselőtestület a 
49/2015.(IV.23.) sz. önkormányzati határozattal – a Rendelet 30 § (4) bekezdés szerint – 
döntött a koncepció fejlesztési irányairól és a megalapozó vizsgálatról. A koncepció tervezetét 
véleményezésre elküldtük a Rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti résztvevőknek. 
 
A beérkezett vélemények kifogást nem tartalmaztak, az észrevételek a koncepcióba beépítésre 
kerültek, el nem fogadott vélemény nem volt. A partnerségi egyeztetés a 107/2014.(VI.19.) 
önkormányzati határozata alapján, a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint történt, vélemény nem érkezett. 
  
A településfejlesztési koncepcióról a képviselőtestület határozatban dönt. A határozati döntés 
melléklete Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. (5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11) 
által 1/2014. munkaszámon készített Fegyvernek Város településfejlesztési koncepciója.  
 
Fentiek alapján javaslom az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslat 
elfogadását: 
 
………/2015.(XI.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város településfejlesztési koncepciójának jóváhagyásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Város teljes 
közigazgatási területére készült településfejlesztési koncepciót a melléklet szerint 
jóváhagyja, mely a településfejlesztési koncepcióról az integrált településfejlesztési 
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stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 5 §-ban 
foglaltaknak megfelel.  
 

2.) A határozat melléklete a Kiszelovics és Társa Településfejlesztési Kft. által készített 
„Fegyvernek Város Településfejlesztési koncepciója” című dokumentáció. 

 
3.) A Polgármester a 314/2012.(XI.8.) sz. Kormányrendelet 30. § (7) és (8) bekezdés 

szerint intézkedik.  
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
4.) Tekse András főépítész 
5.) Képviselőtestület tagjai 
 
 
 
Fegyvernek, 2015. október 28.  
 
 

              Tatár  László  
                   polgármester  
 
 
 

 
 

 



























































Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a 
2016. évi éves ellenőrzési tervről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. 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. 
 
2013. és 2014. és 2015. évben a Dr Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló KFT végezte. 
2016. évre új ajánlatokat kérünk a tevékenység elvégzésére vonatkozóan. 
 
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 2016. évre szóló Belső Ellenőrzési Terv az Aht-ben megfogalmazott célok elérésének 
megfelelően készült. 
2016. évre összesen 32 revizori napot terveztünk, 2015. évivel megegyezően 
 
A tervezett ellenőrzések: 



 
A.) Átfogó vizsgálatok: Az intézmények gazdasági és pénzügyi ellenőrzését és a működés 

törvényességének ellenőrzését 2-3 évenként kell lefolytatni. Javasoljuk az Önkormányzat 
és a Gyermekélelmezési Konyha átfogó vizsgálatát elvégezni 16 revizori nappal. 

 
B.) Témaellenőrzést  
 

Bérgazdálkodás, bérszámfejtés szabályszerűségének vizsgálata az Önkormányzat és 
intézményeiben. Az ellenőrzésre 8 revizori napot terveztünk. 

 
C.) Célellenőrzést 8 revizori nappal a START közmunkaprogramban végzett tevékenységek 

szabályozottságát, anyagmozgások dokumentálását, a rendszer működésének ellenőrzését. 
 

D.) Utóvizsgálatot szükség szerint külön megrendelésre, terven felül javaslunk elvégezni 
 
Ennek értelmében kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2016. évi éves ellenőrzési 
tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadni szíveskedjen. 
 
………../2015.(XI.26.) sz.                                                            határozati javaslat:  
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi éves ellenőrzési tervének elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervét e határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 
4.) Képviselőtestület tagjai  
 

 
 

Fegyvernek, 2015. november 17. 
 

  Tatár László 
  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



        Melléklet 
 

2016. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. §. (5) 
bekezdése alapján a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati 
intézmények 2016. évi belső ellenőrzésének éves ellenőrzési terve: 
 
 

A. 

FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Belső ellenőrzései 

 
 
ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT: 
 
1. 
Ellenőrzött szerv, megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzat és a Fegyverneki 
Gyermekélelmezési KOnyha 
Ellenőrzés tárgya: Átfogó ellenőrzés. Az intézmény gazdálkodásának eredményessége, 
hatékonysága, szabályszerűsége, az erőforrások felhasználása, a pénzügyi kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése 
Ellenőrzés célja: Jogszabályi előírások betartása, a gazdálkodási és pénzügyi fegyelem 
érvényesülése, a gazdálkodás eredményessége, hatékonysága, az erőforrások felhasználása, a 
pénzügyi kötelezettségek teljesítése. 
Ellenőrzendő időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig 
Ellenőrzést végzi: megbízott külső szervezet 
Ellenőrzés módszere: tételes, szúrópróbaszerű,  
Ellenőrzés várható időpontja: 2016. május hó 
Ellenőrzésre fordított idő: 16 nap 

Átfogó ellenőrzésre fordított idő: 16 nap 
 
TÉMAELLENŐRZÉS: 
 
1.  
Ellenőrzés tárgya: Bérgazdálkodás, bérszámfejtés szabályszerűségének vizsgálata 
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési szerveknél a munkaerő szükséglet 
és ellátottság megfelelő-e; az alapszabály, az SZMSZ és a szervezetnél lévő munkakörök 
összhangja biztosított-e; a munkaerő összetétele megfelel-e a törvényi előírásoknak, az 
elvégzendő feladatoknak; a személyi juttatások tervezése és felhasználása az előírásoknak 
megfelelően történt-e; a külső személyi juttatások indokoltak voltak-e; a személyekhez 
kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások alátámasztottak-e; a létszám és bérgazdálkodással 
kapcsolatos nyilvántartások teljes körűsége biztosított-e; a FEUVE szabályzat 
naprakészségének, összhangjának biztosítása, valamint milyen módon történik az 
létszámgazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal szerinti belső ellenőrzés gyakorlati 
alkalmazása.  
2015. év  



Ellenőrzést végzi: megbízott külső szervezet 
Ellenőrzés módszere: Szúrópróbaszerű. 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata, 
Polgármesteri Hivatal, Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha, Fegyverneki Vízmű és 
Községgazdálkodási Intézmény, Fegyverneki Orvosi Rendelő, Fegyverneki Tiszavirág 
Óvoda és Bölcsőde, Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
Ellenőrzés várható időpontja: 2016. június hó 
Ellenőrzésre fordított idő: 10 nap 

Témaellenőrzésre fordított idő: 8 nap 
 
CÉLVIZSGÁLATOK: 
 
1. 
Ellenőrzés tárgya: START közmunkaprogramban végzett tevékenységek 
szabályozottságát, anyagmozgások dokumentálását, a rendszer működésének 
ellenőrzését 
Ellenőrzés célja: A közmunkaprogramok tervezésének, végrehajtásának szabályszerűsége, 
dokumentáltságának megfelelése a jogszabályi feltételeknek és belső szabályozások 
Ellenőrzendő időszak: 2015. év  
Ellenőrzést végzi: megbízott külső szervezet 
Ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű 
Ellenőrzött szerv megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
Ellenőrzés várható időpontja: 2016. november hó 
Ellenőrzésre fordított idő: 8 nap 
 
 
Célellenőrzésre fordított idő: 8 nap 
 
UTÓVIZSGÁLAT 
 
Utóvizsgálatot szükség szerint - külön megrendelésre - az ellenőrzések során feltárt 
hiányosságok felszámolásának ellenőrzésére kell végezni. 
 
 
Felhasználandó revizori napok száma: 32 nap (átfogó vizsgálat + téma vizsgálat + 
célvizsgálat) 
 
Felhasználandó revizori napok száma utóvizsgálat esetén: szükség szerint, külön 
megrendelésre. 
 
 
 



 
B. 
 

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 
Belső ellenőrzései 

 
I.)  Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Célellenőrzések 
 
Célellenőrzés: 
1. 
Ellenőrzés tárgya: Szakmai,gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés 
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása 

- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és  
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által 

Ellenőrzött időszak: 2016. év. 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető, gazdasági ügyintéző 
Ellenőrzés módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden 
telephelyre) 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített) 
  
2. 
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés 
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése 

- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú  
      takarékosság érvényesül-e? 
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás   
      visszaszorítása. 

Ellenőrzött időszak: 2016.év 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető, gazdasági ügyintéző 
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden 
telephelyre) 
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített) 
  
3. 
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés 
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb 
zárlati munkálatok szabályszerűsége 

- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása, 
- számlák alaki és tartalmi követelményei 
- leltár – leltározási ütemterv, lebonyolítás, megállapítások 
- év végi zárások. 

Ellenőrzött időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető, gazdasági ügyintéző 
Ellenőrzés módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden 
telephelyre) 
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 
  



4. 
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés 
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körű 
betartása, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása 
      -     Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség 

- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 
09.30.fordulónappal 

- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal 
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök. 

Ellenőrzött időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros 
Ellenőrzés módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden 
telephelyre) 
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 
 
5. 
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések 
Ellenőrzés célja: Az étkezési térítési díjakkal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége 

- nyilvántartások vezetése, egyeztetése 
Ellenőrzött időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros 
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített) 
Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed (minden 
telephelyre) 
Ellenőrzés időpontja: folyamatos 
 

II.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Célellenőrzések 
 
1. 
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés 
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása (kötelezettségvállalás, 
érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása) 
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző 
Ellenőrzési módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített) 
 
2. 
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatban 
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése 

- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra 
- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése 

Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető 
Ellenőrzési módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos (folyamatba épített) 



 
3. 
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok 
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb 
zárlati munkálatok szabályszerűsége 
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző 
Ellenőrzési módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 
 
4. 
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok 
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes 
körűsége, készpénz és egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása 

- A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal 
- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal 
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal 
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök 

(kávéházi áruk, könyvtári könyvek), 
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros 
Ellenőrzési módszere: tételes 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint 
 
5. 
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzési feladatok 
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel (tagdíj, támogatás, eszköz használat), a 
Művelődési Ház sajátos bevételeivel (terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak) és a 
kávéházi bevétellel, kiadással, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének 
ellenőrzése.   
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: Intézményvezető, gazdasági ügyintéző, pénztáros 
Ellenőrzési módszere: tételes (folyamatba épített) 
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 

III.) Fegyvernek Város Önkormányzata és Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Célellenőrzések 

1. 
Ellenőrzés tárgya: Illetményszámfejtés ellenőrzése 
Ellenőrzés célja: Illetményszámfejtés adatainak egyezősége, bizonylatok kezelése, határidők 
betartásának ellenőrzése. 
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzést végzi: pénzügyi csoportvezető 
Ellenőrzési módszere: szúrópróbaszerű  
Ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata 
és Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 



2. 
Ellenőrzés tárgya: Pénztárellenőrzés 
Ellenőrzés célja: A pénzkészlet rovancsolása. 
Ellenőrzendő időszak: 2016. év, adott időpont 
Ellenőrzést végzi: pénzügyi csoportvezető 
Ellenőrzés módszere: tételes. 
Ellenőrzött szerv, megnevezése: Fegyvernek Város Önkormányzata, Fegyverneki 
Polgármesteri Hivatal, valamint önállóan működő intézmények (Fegyverneki Vízmű és 
Községgazdálkodási Intézmény, Orvosi Rendelő, Gyermekélelmezési Konyha) 
Ellenőrzés várható időpontja: folyamatos 
 
IV. Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 
 

1.) Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata, az intézmény ügyrendjének érvényesülése 
(kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés igazolása). 

2.) Vevő és szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata 
3.) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vizsgálata 
4.) Vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályzatok, készlet nyilvántartások ( kis értékű eszközök, 

élelmiszerek) teljes körű vizsgálata. 
5.) Pénztárellenőrzés (a pénztárszabályzat érvényesülésének vizsgálata, készpénz és egyéb 

értékek kezelésének ellenőrzése). 
6.) Bérgazdálkodás (kinevezések szabályszerűségének vizsgálata). 
7.) Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége). 

 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető 
 
V. Fegyverneki Orvosi Rendelő 
 
1.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés 

igazolása munkafolyamatban építetten, 
2.) Vevő és szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata,  
3.) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vizsgálata, 
4.) Pénztárellenőrzés (a pénztárszabályzat érvényesülésének vizsgálata, készpénz és egyéb 

értékek kezelésének ellenőrzése), 
5.) Bérgazdálkodás (kinevezések, szabályszerűségének vizsgálata), 
6.) Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége). 
 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető 
 
VI. Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 
 

1.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés, ellenjegyzés, utalványozás, szakmai teljesítés 
igazolása munkafolyamatban építetten. 

2.) Vevő ás szállítói szerződések nyilvántartásának vizsgálata, 
3.) Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának vizsgálata, 
4.) Pénztárellenőrzés (a pénztárszabályzat érvényesülésének vizsgálata, készpénz és 

egyéb értékek kezelésének ellenőrzése), 
5.) Az intézmény saját bevételeinek ellenőrzése (számlázás szabályszerűsége), 

 
Ellenőrzést végzi: intézményvezető 
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére, a Csorba 
Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának átalakításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
2015. július 13-án lépett hatályba a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, amely a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátást jelentős mértékben átalakítja, 2016. január 1-i hatállyal. 
A törvénymódosítás alapján a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató 
keretében működtethető, továbbá bevezeti járási szinten a Gyermekjóléti Központ létrehozását, 
amelynek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálatot kizárólag 

- önálló polgármesteri hivatallal rendelkező, 
- vagy közös önkormányzati hivatallal rendelkező székhelytelepülés működtethet. 

 
Lehetséges továbbra is társulás útján történő feladatellátás, de ebben az esetben figyelemmel kell 
lenni a közös önkormányzati feladatellátásra, nem lehet a közös önkormányzati egységet 
megbontani. 
Településünkön jelenleg a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül, önálló szakmai 
egységként működik a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat. A családsegítés mindhárom társult 
település működési engedélyében önállóan szerepel, a gyermekjóléti szolgálat Fegyvernek székhely 
településsel közösen, területi irodaként működik Örményesen és Kuncsorbán.A törvénymódosítás 
alapján a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű, általános segítő 
szolgáltatások biztosítása.A hatósági feladatok kerülnek át a járási székhelyű gyermekjóléti 
központokhoz. 
 
Az önkormányzatoknak a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. 
törvény (továbbiakban: gyvt) 174. § (5) bekezdése, valamint a Szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: szoc. tv.) 136. § (9) bekezdése értelmében, 
2015. október 31-ig kellett felülvizsgálni a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátását, 2015. november 30-ig pedig dönteni kell a 2016. január 1-től hatályos átalakításról, 
egyben kérelmezni kell a szolgáltatási nyilvántartás (működési engedély) módosítását. 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2015. október 30-i ülésén a 29/2015. 
(X.30.) sz. határozatával felülvizsgálta a szolgáltatások ellátásának jelenlegi szervezeti kereteit, és 
2015. november 30-ig, települési szinten dönt az új rendelkezéseknek megfelelő 
feladatellátásáról.Továbbra is lehetséges társulás útján történő feladatellátás, viszont 
Örményes és Kuncsorba települések közös önkormányzati hivatala Tiszatenyő 
Önkormányzata. A hatályos rendelkezések kizárólag a közös önkormányzat hatáskörébe 
sorolják a hozzájuk tartozó települések lakosságának ellátását, ezért 2016. január 1-től a 
család- és gyermekjóléti szolgálat csak Fegyvernek Város lakosságát láthatja el. 

 



A törvényi változások csak a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok hatósági jellegű (védelembe 
vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés) feladatok csökkenését érintik, a családsegítés feladatai viszont 
bővülnek, kötelező új feladatként jelenik meg 

- a közösségfejlesztő programok szervezése, 
- az egyszeri és csoportos készségfejlesztés, 
- a krízis kezelés, 
- a nehéz helyzetben lévő családok segítése, 
- valamint a munkaidő 50%-ában történő területi munkavégzés (családgondozás). 

 
Fegyvernek Város Önkormányzata, mint az Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata, 
Örményes és Kuncsorba Községek Önkormányzataival nem közös önkormányzati hivatal, s ezért 
hivatkozva a 2015. évi CXXXIII. törvény előírásaira és a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C 
törvény 2. sz. mellékletére, 2016. január 1-től nem láthatja el a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központon belül a család- és gyermekjóléti feladatokat Örményes és Kuncsorba 
településeken – azt a továbbiakban Tiszatenyő Önkormányzatának kell ellátni. 
 
A fentiekre hivatkozva javaslom a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy Fegyvernek Város 
Önkormányzata, mint önálló polgármesteri hivatal, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
feladatait önállóan Fegyvernek Város településen továbbra is a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül lássa el. 
 
Javaslom az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……… /2015.(XI.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálatának átalakításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ pontja 
alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata a 2015. évi CXXXIII. törvény 136. § (9) bekezdése 
alapján, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2016. január 1-től önállóan, a 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretén belül látja el. 

 
Erről értesül: 
1./ Tatár László polgármester 
2./ dr. Pető Zoltán jegyző 
3./ Barta Józsefné igazgató 
4./ Képviselőtestület tagjai 
5./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, gazdaságvezetője 
 
 
Fegyvernek, 2015. november 19. 
 
 

 
Tatár László 
polgármester 

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi munkatervének 
elfogadásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évre szóló munkatervének 
javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §. (2) bekezdés alapján elkészítettük. 
 
A javasolt napirendeket többségében jogszabályi kötelezettség alapján kell tárgyalni. Ezen 
kívül saját önkormányzati döntés alapján 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 képviselőtestület tárgyalhatja ezeket a napirendeket. Javaslom, hogy a költségvetési 
tervkoncepciót a későbbiekben is tárgyalja a képviselőtestület.  
 
2016. június hónapban a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, november hónapban a 
Fegyvernek Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény beszámoltatását 
javaslom.  
 
Intézményvezetői állásra nem kell pályázatot kiírni, az intézményvezetői kinevezések 2018. 
évig szólnak.  
 
Közmeghallgatást a korábbi gyakorlatnak megfelelően terveztünk. 
 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
……/2015.(XI.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzat 20. §. (2) bekezdése alapján a 2016. évi munkatervét e határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 

Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Intézmények vezetői 

 
Fegyvernek, 2015. november 12.         

Tatár László 
        Polgármester 
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FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
 

2016. évi MUNKATERVE 
 
 
I. LAKOSSÁGI FÓRUMOK, KÖZMEGHALLGATÁS (SZMSZ. 20. §) 
 

 Március 3. Szapárfalu Klubkönyvtár 
 Március 10. Móra Ferenc Általános Iskola 
 Március 17. 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 a hónap utolsó csütörtöki napján 
 
JANUÁR 28. 
 

1.) 2016. évi költségvetés előzetes tárgyalása. (SZMSZ 30. §.) 
2.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének jóváhagyása. 

(1997. évi CXL. tv. 78. §. (5) b.) pont) 
 

Előadó: Tatár László polgármester az 1.) napirendnél 
   Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgató a 2.) napirendnél 
 

 
FEBRUÁR 25. 
 

1.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének jóváhagyása. Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 24. §. (2) bek. 

2.) A 2015. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (4) bek.) 
3.) Határozat az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről (Áht. 

29/A. § b) pont) 
 

Előadó: Tatár László polgármester 
 
 
MÁRCIUS 31. 
 
 

1.) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről (1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bek.) 

 
Előadó: Dékány László tű. alezredes, parancsnok 
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ÁPRILIS 28. 

 
1.) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának jóváhagyása. (Áht. 87. § b) pont) 
2.) Az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának jóváhagyása. (Áht. 86. § (5) bek.) 
3.) A 2015. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 
4.) Jelentés az önkormányzat és intézményeinél végzett 2015. évi ellenőrzésekről. (Mötv. 

119. § (5) bek.)  
 

Előadó: Tatár László polgármester  
 
  
 
MÁJUS 26. 
 

1.) A 2016. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 
2.) Beszámoló a város közrendjének-közbiztonságának helyzetéről. (1994. évi XXXIV.tv. 

8. §. (4) bek.) (közmeghallgatás keretében) 
3.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

tevékenységéről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai 
munkájáról. (a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d.) 
pontja, Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodás 12/a., b. pontja) 

4.) Tájékoztató a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról (A gyermekvédelemről 
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdés) 

5.) Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 
tevékenységéről 

 
Előadó: Tatár László polgármester az 1.) és 5.) napirendnél 
     Rendőrkapitányság vezetője a 2.) napirendnél 
   Barta Józsefné igazgató a 3.) napirendnél 
   dr. Pető Zoltán jegyző és Barta Józsefné igazgató a 4.) napirendnél 

 
 
 
JÚNIUS 23.  
 

1.) Beszámoló a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2011-2015. évi 
tevékenységéről (3/2000.(II.24.) önk.rend. 16. § (1) bek.) 

 
Előadó: Balogh Mihályné intézményvezető  

               
 
 
AUGUSZTUS 25. 
 

1.) Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-közmű szolgáltatási 
tevékenységéről (3/2006.(II.01.) önk.rend. 11/B. § (4) bek., Vagyonkezelői Szerződés 
II. fej. 5.a. pont) 
 
Előadó: Hajdú Gábor vezérigazgató  
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SZEPTEMBER 29.  
 

1.) 2016. évi költségvetés módosítása. (Áht. 34. § (1) bek.) 
2.) 2017. évi éves ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. § (5) bek.) 

 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
 
OKTÓBER 27. 
 

1.) A Képviselőtestület 2017. évi munkaterve. ((SZMSZ 20. §. (2) bek.) 
 
Előadó: Tatár László polgármester 

 
 
  
NOVEMBER 24. 
 

1.) A 2017. évi tervkoncepció jóváhagyása 
2.) Költségvetést megalapozó rendeletek felülvizsgálata 
3.) Fegyvernek Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény beszámolója 

2013-2016. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Tatár László polgármester az 1.) és 2.) napirendnél 
   Nardai Dániel igazgató a 3.) napirendnél 

 
 
 
DECEMBER 15. 
 

1.) 2016. évi költségvetés módosítása (Áht. 34. § (1) bek.) 
2.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítása) (Szt. 92. § (1) 
és (2) bek.) 

3.) Beszámoló az alapítványok és a sportegyesület 2016. évi tevékenységéről, az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról  

 
Előadó: Tatár László polgármester az 1.) napirendnél  
      Barta Józsefné igazgató a 2.) napirendnél 

  Az alapítványok és a sportegyesület képviselői a 3.) napirendnél 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére az 
önkormányzat által 2016. évben támogatott ünnepekről és rendezvényekről. 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a következő évet megelőző év utolsó 
negyedévben határozatot hoz az önkormányzat által támogatott ünnepek és városi rendezvények 
megnevezéséről és azok időpontjáról. Az alábbi határozati javaslatban szereplő rendezvények és 
ünnepek esetében 2015-ös tervekben szereplő nemzeti, állami, ill. emlék-és gyásznapok időpontja 
kerül meghatározásra. 
 
A Május 1-e önszerveződő program, amely mellé Fegyvernek Város Önkormányzata forrást nem 
biztosít, de a Sporttelepen lehetőséget ad a civil szervezeteknek programok kialakításához. 
Rendezvényként kerül be Fegyvernek Város Napja augusztusban, ami Önkormányzati és 
pályázati (megfelelő pályázat esetén) forrásból kerülne megvalósításra. 
  
Korábbi testületi ülésen szó volt a Vendel napi búcsú vásár színvonalának emeléséről, a 
rendezvény időpontja 2016. október 16. Kérem a testületet, döntsön a rendezvényről és pozitív 
döntés esetén a munkatervbe vegye fel az időpontot (megfelelő támogatás esetén).  
 
Egyéb, határozati javaslatban nem szereplő városi, ill. térségi programok a Fegyverneki 
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. éves munkatervében fognak a képviselő-testület elé kerülni. 
 
A napirend megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
…/2015.(XI.26.)sz.       határozati javaslat: 
 
Az Önkormányzat által támogatott 2016. évi ünnepekről és rendezvényekről 
 
Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés b.) 
pontja alapján a következő határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évben az önkormányzat 
által támogatott ünnepeket és városi rendezvényeket az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
I. TÁMOGATOTT ÜNNEPEK 
 
Január 22. Magyar Kultúra napja: 

 az ünnepség megrendezésének időpontja: 2016. január 16. 

Március 15. Nemzeti Ünnep 
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 megemlékezés időpontja:2016. március 15. 

Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

 megemlékezés időpontja: 2016. június 4. 

Augusztus 20. állami Ünnep 

 megemlékezés időpontja: 2016. augusztus 20. 

Október 6. Nemzeti gyásznap 

Október 23. Nemzeti Ünnep 

 ünnepség megemlékezésének időpontja: 2016. október 23. 

II. TÁMOGATOTT VÁROSI RENDEZVÉNYEK 

III. Fegyverneki Népzenei- és Népdaltalálkozó 

 Megrendezésének időpontja 2016. április 09. 

VII. Vándorló Bográcsok Találkozója Törökszentmiklós 

 megrendezésének időpontja: 2016. június 02. vagy 09. 
 Törökszentmiklósi testület még nem döntött az időpontról 

Fegyvernek Város Napja 

 megrendezésének időpontja: 2016. augusztus 06. 
 
 
Erről értesül:  

1.) Tatár László Polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
 
Fegyvernek, 2015. november 18. 
 
 
         Tatár László 
         polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2003. december 1-én kötött feladat-ellátási szerződést a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet folyamatos egészségügyi ellátásáról a Dr. Besze és Társa 
Bt-vel. 
 
A szerződés 12. pontja tartalmazza a vállalkozó működési költségekhez történő 
hozzájárulásának mértékét, módját. E szerint a fizetendő hozzájárulásról negyedévente készül 
számla. 
 
Dr. Kukszova Valentyina ezzel kapcsolatos kérése, hogy a negyedéves költség 
hozzájárulásról a negyedév első két hónapjában 1-1 előlegszámla kerüljön kiállításra, melyek 
a végszámlából kerülnek levonásra. 
 
Fenti indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az erre irányuló szerződés-
módosítást az előterjesztés melléklete szerint elfogadni szíveskedjen. 
 
………../2015.(XI.26.) sz. önk.                                                    határozati javaslat:  
 
A II. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 
Fegyvernek Város Önkormányzata a II. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-
ellátási szerződésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 
4.) Képviselőtestület tagjai  
5.) Dr. Besze és Társa Bt. 
 
Fegyvernek, 2015. november 17. 
 
 

  Tatár László 
  polgármester 
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Feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
 
mely létrejött egyrészről  
név: Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám: 15736534-2-16 
képviseli: Tatár László polgármester, továbbiakban fenntartó 
 
másrészről 
név: Dr. Besze és Társa Bt. 
székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 69. 
adószám: 21852668-1-16 
képviseli: Dr. Kukszova Valentyina, továbbiakban szolgáltató együttesen felek között az alábbi 
feltételekkel. 
 
 
Előzmények 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2003. december 1-én kötött feladat-ellátási szerződést a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet folyamatos egészségügyi ellátásáról a Dr. Besze és Társa 
Bt-vel. 
A szerződés 12. pontja tartalmazz a vállalkozó működési költségekhez történő 
hozzájárulásának mértékét, módját. E szerint a fizetendő hozzájárulásról negyedévente készül 
számla. 
Dr. Kukszova Valentyina ezzel kapcsolatos kérése, hogy a negyedéves költség 
hozzájárulásról a negyedév első két hónapjában 1-1 előlegszámla kerüljön kiállításra, melyek 
a végszámlából kerülnek levonásra. 
 
Fentiek alapján felek a közöttük 2003. december 1-én a II. számú házi gyermekorvosi körzet 
folyamatos egészségügyi ellátása tárgyban létrejött feladat-ellátási szerződés 12. pontját az 
alábbiak szerint kívánják módosítani: 
 

1.) A szerződés 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

„12. A szolgáltató az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási 
kiadásokhoz a következőképpen járul hozzá: 
12.1. A fenntartó a mindenkor érvényes, erre vonatkozó polgármesteri utasítás 
szerint megosztja az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási 
kiadásokat. Az ez alapján számított összeget kiegészíti a szolgáltatóhoz 
egyértelműen és kizárólagosan hozzákapcsolható költséggel. 
12.2. A 12.1. pontban szereplő kiadásokról számla készül. A számlázás 
negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 10-ig történik. 
12.3. A szolgáltató tárgynegyedév első két hónapjára egy-egy előlegszámlát állít 
ki a tárgyhónap 20. napjáig. Az előlegszámlák összege a végszámlából kerül 
levonásra. 
12.4. Az előleg számlák havi összege az előző negyedév végszámlájában szereplő 
összeg 1/3 része ezer forintra kerekítve.” 

 
2.) A szerződés többi pontja változatlan marad 
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3.) A fentiek tanúsításaként jelen szerződés-módosítást – mely három (3) egymással szó 
szerint megegyező eredeti példányban készült – gondos áttanulmányozás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt megrendelő és szolgáltató fenntartások nélkül az 
alábbi keltezéssel írják alá 

 
 
 
Fegyvernek, 2015. ……………… hónap ……….. nap 
 
 
 …………………………………… ………………………………………… 
     Fegyvernek Város Önkormányzata Dr. Besze és Társa Bt. 
           Tatár László polgármester                                   Dr. Kukszova Valentyina 
                      fenntartó                                                                                szolgáltató 

 
 
 

Ellenjegyezte: 
 

............................................... 
Gál Istvánné 

 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a 

tartó kötelezettségvállalásról szóló önkormányzati határozat módosításáról 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A tartós kötelezettségvállalásról szóló 52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot a 
képviselőtestület 2014. november hónapban módosította, ezért szükségessé vált a határozat 
felülvizsgálata. 
 
A határozat II. fejezetben lévő táblázat „II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde” 
intézménynél az „A képviselőtestület 2015. december 31-ig biztosítja a Tagóvoda vezetők 
részére megállapított 26.000,- Ft/fő és a köznevelési törvényben nevesített intézményvezető 
helyettes és munkaközösségi vezetői pótlék közötti különbözet, ezen felül” szövegben a 
dátumot javaslom „2018. július 31-ig” dátumra módosítani.  
 
Tájékoztatom a Tisztelet Képviselőtestületet, hogy az orvosi ügyeleti díjakat 2013. január 1-
ével emelte a testület utoljára, ezért a határozat „IV. Egyéb feladatok” fejezet 2.) pontjában 
javaslom az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és gépkocsivezetők orvosi 
ügyeleti díját 2016. január 1-étől emelni az alábbiak szerint: 
  
2013. január 1-i hatállyal 

 háziorvosok: bruttó       29.600.- Ft/16 óra  (1.850,-Ft/óra)  vállalkozói díj 
hétköznap 
                                          22.200.- Ft/12 óra (1.850,-Ft/óra) vállalkozói díj 

hétvégén és ünnepnapokon 
 asszisztensek: bruttó           8.800.- Ft/16 óra (550,-Ft/óra)  + járulék hétköznap 

                                           6.600.- Ft/12 óra (550,-Ft/óra)  + járulék hétvégén 
és ünnepnapokon 

 gépkocsivezetők: bruttó     6.400.- Ft/16 óra (400,-Ft/óra)  + járulék hétköznap 
                                           4.800.- Ft/12 óra (400,-Ft/óra)  + járulék hétvégén 

és ünnepnapokon 
Emelést követően: 
 
2016. január 1-i hatállyal 

 háziorvosok: (bruttó díj, mely tartalmazza a járulékokat is)        
-     Hétköznap:   1.850,- Ft/óra,  
-     Hétvégén:   2.100,- Ft/óra, 
-     Ünnepnapokon:   2.500,- Ft/óra. 

 asszisztensek:           
- Hétköznap:      780,- Ft/óra + járulék, 
- Hétvégén:       780,- Ft/óra + járulék, 
- Ünnepnapokon:      900,- Ft/óra + járulék. 
 

 gépkocsivezetők:  
- Hétköznap:      715,- Ft/óra + járulék, 
- Hétvégén:       715,- Ft/óra + járulék, 
- Ünnepnapokon:      715,- Ft/óra + járulék 



 
Fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
………./2015.(XI.26.) sz.      határozati javaslat: 
 
A tartós kötelezettségvállalásról szóló önkormányzat határozat módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló 
52/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A határozat II. fejezetben lévő táblázat „II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde” intézménynél a „2015. december 31-ig” szövegrész „2018. július 31-ig” 
szövegrészre módosul. 

 
2.) A határozat IV. fejezet 2.) pontja az alábbira módosul: 

 
„2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az ellátandó 
terület nagyságára – az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek és 
gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
2016. január 1-i hatállyal 

 háziorvosok: (bruttó díj, mely tartalmazza a járulékokat is)        
-     Hétköznap:   1.850,- Ft/óra,  
-     Hétvégén:   2.100,- Ft/óra, 
-     Ünnepnapokon:   2.500,- Ft/óra. 

 asszisztensek:           
- Hétköznap:      780,- Ft/óra + járulék, 
- Hétvégén:       780,- Ft/óra + járulék, 
- Ünnepnapokon:      900,- Ft/óra + járulék. 
 

 gépkocsivezetők:  
- Hétköznap:      715,- Ft/óra + járulék, 
- Hétvégén:       715,- Ft/óra + járulék, 
- Ünnepnapokon:      715,- Ft/óra + járulék.” 

 
Erről értesül:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
4.) Intézményvezetők 

 
Fegyvernek, 2015. november 19. 
       Tatár László 
       polgármester 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
Előterjesztés 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésére a 

Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti Gőz- és Hengermalom épülete művi 
értékvédelem alóli törléséről és megvásárlásáról 

 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Németh István kérelemmel fordult Fegyvernek Város Polgármesteréhez és 
képviselőtestületéhez, amelyben kérte a Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti 2542/1 
hrsz. alatt lévő Gőz- és Hengermalom épületének művi értékvédelem alóli törlését, amely a 
Fegyvernek Nagyközség helyi építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.(V.28.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét képező nyilvántartás 20. sorszámú objektuma.  
 
Az előterjesztéshez csatoltuk a kérelmet és javaslom az alábbi alternatívák közül döntsön a 
testület: 
 
„A” alternatíva:  
 
………./2015.(XI.26.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti Gőz- és Hengermalom épülete művi 
értékvédelem alóli törléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Pető Zoltán 
jegyzőt, hogy a 2015. decemberi ülésre készítse el a Fegyvernek Nagyközség helyi 
építészeti örökség védelméről szóló 20/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet 
módosítását, amelyben a rendelet 1. sz. mellékletének nyilvántartásából törlésre kerül 
a 20. sorszámú objektum, a Gőz- és Hengermalom.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Németh István 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2015. november 19. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 
„B” alternatíva:  
 
………./2015.(XI.26.) sz.     határozati javaslat: 
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A Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti Gőz- és Hengermalom épülete művi 
értékvédelem alóli törléséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja törölni a 
Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti 2542/1 hrsz. alatt lévő Gőz- és 
Hengermalom épületét a Fegyvernek Nagyközség helyi építészeti örökség védelméről 
szóló 20/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének nyilvántartásából, 
továbbra is művi értékvédelem alatt marad az épület.  

 
Erről értesül: 

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Németh István 
4.) Képviselőtestület tagjai 

 
Fegyvernek, 2015. november 19. 
 
        Tatár László  
        polgármester 
 



Fegyvernek Város Polgármestere 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
Tel./fax: 56/556-010 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-i ülésére a 
fegyverneki 0365/8 hrsz-ú ingatlanon történő beruházás hozzájárulásáról. 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló fegyverneki 0365/8 hrsz-ú Kavicsos majort az 
önkormányzat és a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet közösen használja és a 
közüzemi díjakat közösen fizeti. A 200/2014.(XII.11.) számú önkormányzati határozat 
alapján az önkormányzat 2014. december 31-ével – jogszabályi kötelezés miatt - kilépett a 
szövetkezetből. A telepet a szakhatósági előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni, illetve a 
megnövekedett állatlétszám szükségessé teszi annak fejlesztését. Fegyvernek Város 
Önkormányzatának jelenlegi állatállománya: szarvasmarha 41 db, juh 26 db, ló 5 db és sertés 
21 db. Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet jelenlegi állatállománya: szarvasmarha 34 
db és juh 10 db. Az engedéllyel rendelkező állattartó telepen a 27/2006.(II.7.) 
Kormányrendelet szerint trágyatárolót kell kialakítani.  
A fejlesztéshez az önkormányzatnak forrás nem áll a rendelkezésére, ezért a szövetkezet végzi 
a beruházást saját költségén. A tervezési díj 1.600.000.- Ft, melyben trágyatároló 18 m2, 
szociális épület 115 m2, tároló épület 300 m2 és tűzi-víztározó 60 m3 kerül megépítésre. A 
beruházás nettó összköltsége 40 millió Ft, melyből a szociális épület 15 millió Ft, a tároló 
épület 15 millió Ft és a trágyatároló 10 millió Ft. A beruházás önerőből hitel felvételével és 
pályázat útján kerül megvalósításra. 
  
Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezet kéri Fegyvernek Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének hozzájárulását a beruházás megvalósításához.  
 
Mivel a beruházás önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerül megvalósításra, ezért szükséges 
a tulajdonos hozzájárulása. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést 
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
 
………/2015.(XI.26.) sz.    határozati javaslat: 
 
fegyverneki 0365/8 hrsz-ú ingatlanon történő beruházás hozzájárulásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.) 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Fegyvernek-
Kavicsos Szociális Szövetkezet által, az önkormányzat tulajdonában lévő fegyverneki 
0365/8 hrsz-ú ingatlanon létesítendő beruházás megvalósításához.  

 
 



2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közös üzemeltetés és használat feltételeiről 
megállapodjon a Fegyvernek-Kavicsos Szociális Szövetkezettel. 

 
 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselőtestület tagjai 
 
 
 
Fegyvernek, 2015. november 16. 
                                                                                                            Tatár László 
                                                                                                            polgármester                      
 





Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  

 
 

M e g h í v ó  
 

 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2015. november 24-én  – kedden - 15 órai 
 

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

 

Képviselőtestületi anyag véleményezése: 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
tervkoncepciójáról 

2. Fegyvernek Város Településfejlesztési koncepciójáról 
3. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának átalakításáról 
4. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról (orvosi 

ügyeleti díjak emeléséről) 
 
 
 
Zárt ülésen: 
 

- Rendkívüli települési támogatások elbírálása 
 
 
 
 
Fegyvernek, 2015. november 20. 
 
 
  

 
Herman József sk. 
bizottság elnöke 



Oktatási és Közművelődési Bizottság Elnöke 
F e g y v e r n e k  
 
 

 
M e g h í v ó  

 
 

 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2015. november 23-án  – hétfőn - 15 órai 
 

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

 

 
Képviselőtestületi anyag véleményezése: 

 
 
1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési 

tervkoncepciójáról 
2. Fegyvernek Város Településfejlesztési koncepciójáról 

 
 
 
Fegyvernek, 2015. november 20. 
 
 
 
 
  

 
Molnár Barna sk. 
bizottság elnöke 



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke 
Fegyvernek 

 
Meghívó 

 
 
A Pénzügyi Bizottság ülését 2015. november 25-én – szerdán - 14 órára összehívom. 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 
 
 

Képviselőtestületi anyagok véleményezése: 
 
                    

1. Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
tervkoncepciójáról 

2. A magánszemélyek kommunális adójáról 
3. A mezőőri szolgálat létrehozásáról 
4. A települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati 

rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívásban foglaltak 
teljesítéséről 

5. Fegyvernek Város Településfejlesztési koncepciójáról 
6. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatának átalakításáról 
7. A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról (orvosi 

ügyeleti díjak emeléséről) 
8. Fegyvernek, Kossuth Lajos út 1. sz. alatti gőz- és hengermalom épülete 

helyi műemlék védelem alóli törléséről és megvásárlásáról 
9. A fegyverneki 0365/8 hrsz-ú ingatlanon történő beruházás 

hozzájárulásáról 
 
 
 
Fegyvernek, 2015. november 20. 
 
 
 

 
Papp Róbert sk. 
bizottság elnöke 




