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

 
Tájékoztató 

 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. ápri lis 25-ei ülésére a két  
ülés közötti eseményekről,  intézkedésekről.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A két ülés közötti események:  
 
 2019. ápri lis 2-án a Szent Erzsébet út 123. sz.  alatt i  

önkormányzati épület további  építésével kapcsolatban közös 
bejárás és egyeztetés történt a statikus szakértővel,  a tervezőve l 
és a kivitelezővel.   

 2019. ápri lis 3-án, 10-én, 17-én és 23-án fogadónapot tartottam 
Herman József alpolgármester úrral.   

 2019. ápri lis 8-án köszöntöttük Hatvani Gergelynét 90.  
születésnapja alkalmából.  

 2019. ápri lis 10-én Dr.  Tóth Katalin sebész szakorvossal a  
rendszeres sebészeti szakrendelés lehetőségéről folytattam 
megbeszélést.   

 2019. ápri lis 17-én a Móra Ferenc Általános Iskola Intézményi  
Tanács ülésére került  sor az intézményvezetői  állás betöltésére 
beadott pályázat véleményezéséről.      
 
 

I. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

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

biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés: 
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy 
   eltemettetéséhez hozzájárulás   - 
- átállási támogatás (7. §)     - 
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) 5 
- ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)             - 
- köztemetés (szoc.tv.48.§)     -    
 

B.) Bizottság döntései: 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló 
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (9), 6. § (1), valamint 6. § (2) bekezdése alapján 
biztosított átruházott hatáskörében hozott döntései: 

- rendkívüli települési támogatás megáll.  13 
- rendkívüli települési támogatás elutasítás - 
- kamatmentes kölcsön    6 
- természetbeni szociális ellátás   - 
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II. Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, 

szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű 
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2019. április 18-ig:   

 
 
III. Fontosabb jogszabályok : - 
 
 
 
 
………/2019.(IV.25.) sz.     határozati javaslat: 
 
A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 

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

 
 
Fegyvernek, 2019. április 17. 
 
 
         Tatár László  
         polgármester 













































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

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

II. Művelődési Ház és Könyvtár 4 968 4 968 17 378 12 410 4 227 4 227

III.Önkormányzat (szakf.) 3 810 33 540 36 143 54 167 46 160 46 156

IV. Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0

A. Gyermekélelmezési Konyha 0 0 0 0 0 0

B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 318 0 0 29 032 0 0

C. Orvosi Rendelő 183 0 0 0 0 0

Önkormányzati Intézményi felújítás összesen 9 279 38 508 53 521 95 609 50 387 50 383

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0 0 0 0
II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 0 0 0
III.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Épület akadálymentesítése (Könytár ) 500 500 500 500 0 0
2.) Villamos vezetékek cseréje (gazdasági épület) 500 500 500 500 0 0
3.) Klubkönyvtár belső festés, parketta csiszolás 500 500 500 500 253 253
4.) Nyílászáró csere gazdasági épület 3 468 3 468 3 468 3 468 3 468 3 468
5.) Gazdasági épület burkolása 0 0 0 0 506 506
Művelődési Ház és Könyvtár összesen 4 968 4 968 17 378 12 410 4 227 4 227
V. Önkormányzat
013350 Vagyonnalvaló gazdálkodás
1.) Szent E. út 149-153.  (Leblanc ház)  felújítása 3 810 0 0 0 0 0
041232 Téli közfoglalkoztatás 
1.) Homlokkerekes hajtómű 0 0 0 474 474 473
045120 Út autópálya építés 
1.) Csillag út  felújítás 0 0 0 17 550 13 163 13 162
062020 Településfejlesztési projektek       
1.) 1956-os emlékmű felújítása
091140 Óvodai ellátás működési feladatai
1.) TOP- Óvoda fejlesztés 0 33 540 33 540 33 540 29 920 29 919
041237-Közfoglalkoztatás minta
1.) Rába felújítása 0 0 2 603 2 603 2 603 2 602
Önkormányzat  összesen 3 810 33 540 36 143 54 167 46 160 46 156
VI. Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal  összesen 0 0 0 0 0 0

A;Gyermekélelmezési konyha
       
Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0 0 0 0
B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
1.) Eszközfelújítás 318 0 0 0 0 0
2.)Belterületi utak felújítása 0 0 0 29 032 0 0
Városüzemeltetési Intézmény  összesen 318 0 0 29 032 0 0
C;Orvosi rendelő
1.) Kazánház felújítás 183 0 0 0 0 0
Orvosi rendelő összesen 183 0 0 0 0 0

Felújítás mindösszesen 9 279 38 508 53 521 95 609 50 387 50 383

2018.12.3114/2018.   
(IX.30.)

1/2018. 
(II.16.)

../2019.       
(III. ...)

25/2018.   
(XII.27)9/2018.   (VI.1.)

Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSI  rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

2. melléklet
2019.05.06 18:40 1/3



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

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0 28 28 27

II.  Művelődési Ház és Könyvtár 378 423 594 594 544 542

III.Önkormányzat (szakf.) 960 017 932 542 955 187 927 110 903 797 167 859

IV. Polgármesteri Hivatal 500 511 988 1 096 733 732

A. Gyermekélelmezési Konyha 5 500 5 500 8 000 9 000 3 353 3 283

B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény 720 1 038 1 038 374 374 373

C. Orvosi Rendelő 763 975 1 550 1 860 1 580 1 491

Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS  összesen 967 878 940 989 967 357 940 062 910 409 174 307

I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde
1.) Mikrohullámú sütő beszerzése 0 0 0 28 28 27
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0 28 28 27
II.Művelődési Ház és Könyvtár
1.) Informatikai eszköz beszerzés (fényképezőgép, nyomtató, 
Winchester, Router) 254 254 254 254 51 50
2.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, vasaló, pavilon) 124 124 124 124 315 314
3.) Falimamutartó beszerzése 0 7 7 7 7 7
4.) Porral oltó készülék beszerzése 3 db 0 38 38 38 0 0
5.) Sörpad beszerzése 0 0 171 171 171 171
Művelődési Ház és Könyvtár összesen 378 423 594 594 544 542
III. Önkormányzat
011130 Önkormányzati jogalkotás
1.) 12 db laptop beszerzése 700 700 700 700 594 593
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
1.)A Róna panzió fűtéskorszerűsítés 2 032 2 032 2 032 2 032 0 0
2.) gépjármű flotta beszerzése 2 540 2 540 2 540 2 540 0 0
3.) TOP-Energetika 0 158 166 158 166 158 166 158 166 2 540
4.) Finischer beszerzés 0 10 160 10 160 10 160 10 160 10 160
5.) Róna vasaló, állvány 24 23
6.) Róna mosó-szárítógép 0 0 0 0 100 100
7.) Sarokcsiszoló 0 0 0 0 10 10
041232 Téli közfoglalkoztatás
1.) Kényszerkeverő beszerzése 0 0 0 1 524 1 524 1 524
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.) Motorfűrész beszerzése 0 321 321 321 321 320
041237 Minta közfoglalkoztatás
1.) Tejház 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
2.)0242/32 ingatlan vásárlás 0 0 18 18 18 18
3,) Fejőgép sajtárral 0 0 214 214 214 214
4.) fűkasza beszerzése 0 0 170 170 170 170
5.) hűtőgép beszerzése 0 0 0 0 571 571
045120 Út autópálya építés 
1.) 4-es főút körforgalmi komplett terve 8 890 8 890 8 890 8 890 0 0
2.) Finisher beszerzése 10 160 0 0 0 0 0
3.) TOP-Közlekedésfejlesztés 0 144 607 144 607 144 607 144 607 13 627
4.) Csillag út építés 0 0 17 550 0 0 0
047410 Ár és belvízvédelem
TOP-Belvíz 0 203 825 203 825 191 774 180 720 123 290
062020 Településfejlesztési projektek
TOP-Belvíz 203 825 0 0 0 0 0
TOP-Óvoda-Bölcsőde 249 426 0 0 0 0 0
TOP-Közlekedésfejlesztés 144 607 0 0 0 0 0
TOP-Energetika 158 166 0 0 0 0 0
TOP-Zöldváros 89 416 89 416 89 416 89 416 89 416 127
EFOP-Esélyotthon 53 905 53 905 53 773 53 773 53 773 2 222
BM-Annaházi óvoda 30 000 0 0 0 0 0
Sportcsarnok tervezés 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 0
1 db laptop beszerzése(támogatás)Esély otthon 0 0 132 132 132 132
1 db multifunkciós nyomtató Esély otthon 59 59 59 58
091140 Óvodai elláztás működtetési feladatok
TOP-Óvoda-Bölcsőde 0 249 426 249 426 249 426 249 426 5 494
066020-Város és községgazdálkodás
1.) Engedélyes építési terv Orvosi rendelő Ady E. út 0 0 1 270 1 270 1 270 1 270
2.) 1 db monitor beszerzése 0 0 51 51 51 50
3.) sarokcsiszoló 0 0 60 60 60 60
4.) 1100 db kuka beszerzése 0 0 1 345 1 345 2 115 1 344
5.) irodai szék beszerzése 0 0 22 22 22 22
6.) mobil klíma beszerzése 0 0 126 126 126 125
081030 -Sportlétesítmény működtetése fejlesztése

2018.12.3114/2018.   
(IX.30.)

9/2018.   
(VI.1.)

../2019.   
(III.….)

25/2018.   
(XII.27)

3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

1/2018. 
(II.16.)

Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi költségvetési rendeletének

3. melléklet
2019.05.06 18:40

2/3



Címek,alcímek,szakfeladatok
2018.12.3114/2018.   

(IX.30.)
9/2018.   
(VI.1.)

../2019.   
(III.….)

25/2018.   
(XII.27)

1/2018. 
(II.16.)

Ingatlan beszerzés 0 204 204 204 0
1.) 1 db vízibicikli 0 0 534 534 534 533
2.) 2 db kajak 0 0 160 160 160 160
3.) 1 db túra kenu 0 0 190 190 190 190
4.) 1 db kenu 0 0 145 145 145 145
5.) 4 db evező 0 0 20 20 20 20
6.) Mentőmellények 0 0 124 124 124 124
7.)Mentőgyűrűk 0 0 28 28 28 27
8.) sportkomplexumalaptérkép 0 0 559 559 559 559
031030 - Közterület rendjének fenntartása
1.) Chip leolvasó beszerzése(kutya) 0 0 0 0 38 37
Önkormányzat  összesen 960 017 932 542 955 187 927 110 903 797 167 859
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC 500 500 500 500 197 197
2.) Telefonkészülék beszerzése 11 11 11 10 10
3.) 2 db digitális telefonkészülék 0 0 15 15 15 15
4.) 3 db forgószék beszerzése 0 0 68 68 67 67
5.) légkondicionáló berendzés 0 0 394 394 394 394
6.) 3 db forgószék beszerzése 0 0 0 68 26 26
7.) 1 db Iróasztal 0 0 0 40 0 0
9.) Szünetmentes tápegység 0 0 0 0 24 23
Polgármesteri Hivatal  összesen 500 511 988 1 096 733 732

A;Gyermekélelmezési konyha
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök, 
függöny stb) 373 373 373 373 582 521
2.) 2 db elektromos főzőüst beszerzése 2 400 2 400 2 400 3 400 0 0
3.) 1 db olajsütő beszerzése 600 600 600 600 0 0
4.) 1 db elektromos sütő beszerzése 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
5.) 1 db kétajtós hűtőszekrény beszerzése 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
6.) informatikai eszköz beszerzés 127 127 127 127 105 97
7.) Tálalókonyha kialakítása Szent E. út 172. 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500
8.) Légkondícionáló berendezés beszerzése 0 0 0 0 166 165
Gyermekélelm.konyha összesen 5 500 5 500 8 000 9 000 3 353 3 283
B;Városüzemeltetési Intézmény 
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése 720 720 720 180 180 180
2.) Irodai forgószék 2 db 0 76 76 45 45 45
3.) Akkus fúró 0 90 90 58 58 57
4.) Csempevágó 0 76 76 91 91 91
5.) Szalagcsiszoló 0 76 76 0 0
Városüzemeltetési Intézmény Összesen 720 1 038 1 038 374 374 373
C;Orvosi rendelő
1.) 2 db Számítógép monitorral(h.gyerek, ho.) 635 617 617 338 0 0
2.) Vérnyomásmérő, otoscop, elemlámpa, kerékpáárpumpa 68 87 87 49 0 0
3.) Kerékpár vásárlás 60 60 60 0 0 0
4.) Kazánház felújítás 0 182 182 0 0 0
5.) Bojler beszerzése(ügyelet) 0 29 29 29 29 28
6,) szoftver, számítógép monitor, , kerékpár bojler, mérleg 0 0 575 38 0 0
7.) Villanybojler (ho) 32 0 0
8.) Légkondícionáló berendezés (iroda, háziorvosi szolg.) 0 0 0 242 242 242
9.) 2 db Számítógép 0 0 0 222 0 0
10.) fogászati eszközök beszerzése 910 530 447
11.) Laptop nyomtató beszerzés fogászat 0 0 0 0 123 123
12.)Háziorvosi szolgálat 
-vérnyomásmérő 0 0 0 0 22 22
-mérleg 0 0 0 0 4 3
-otoscop 0 0 0 0 27 27
-villanybojler 0 0 0 0 32 32
-vércukormérő 0 0 0 0 8 8
-vasaló 0 0 0 0 7 7
-2 db számítógép és monitor beszerzése 0 0 0 0 210 209
13.)Házigyerekorvosi szolgálat
-2 db számítógép , monitor beszerzése 0 0 0 0 340 337
14.) Falipolc (védőnők) 0 0 0 0 6 6
Orvosi rendelő összesen 763 975 1 550 1 860 1 580 1 491

BERUHÁZÁS mindösszesen 967 878 940 989 967 357 940 062 910 409 174 307



Adatok ezer Ft-ban
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

2018. ÉVI MARADVÁNY KIMUTATÁS 
4. számú melléklet   

Megnevezés /Intézmény

Fegyverneki 
Tiszavirág Óvoda 

és Bölcsőde

Fegyverneki 
Művelődési Ház 

és Könyvtár 

Fegyvernek 
Város 

Önkormányzata

Fegyverneki 
Polgármesteri 

Hivatal

Fegyverneki 
Gyermek-     
élelmezési 

Konyha 

Fegyverneki 
Mezőgazdasági 
Városüzemeltet
ési és Fejleszt. 

Int.

Fegyverneki 
Orvosi 

Rendelő

Önkormányzat 
összesen

01. Alaptevékenység költségvetési 
bevételei 452 15101 1 277 936 1 814 63 445 99 630 75 452 1 533 830
02. Alaptevékenység költségvetési 
kiadásai 162 730 57794 976 350 122 589 146 186 148 573 78 963 1 693 185

I. Alaptevékenység költségvetési 
egyenlege (01–02) -162 278 -42 693 301 586 -120 775 -82 741 -48 943 -3 511 -159 355
03. Alaptevékenység finanszírozási 
bevételei 162 417 44 845 1 132 557 121 383 87 238 51 154 3 774 1 603 368
04. Alaptevékenység finanszírozási 
kiadásai 0 0 541 985 0 0 0 0 541 985

II. Alaptevékenység 
finanszírozási egyenlege (03–04) 162 417 44 845 590 572 121 383 87 238 51 154 3 774 1 061 383
A) Alaptevékenység maradványa 
(±I±II) 139 2 152 892 158 608 4 497 2 211 263 902 028
05. Vállalkozási tevékenység 
költségvetési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
06. Vállalkozási tevékenység 
költségvetési kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Vállalkozási tevékenység 
költségvetési egyenlege (05–06) 0 0 0 0 0 0 0 0
07. Vállalkozási tevékenység 
finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
08. Vállalkozási tevékenység 
finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Vállalkozási tevékenység 
finanszírozási egyenlege (07–08) 0 0 0 0 0 0 0 0
B) Vállalkozási tevékenység 
maradványa (±III±IV) 0 0 0 0 0 0 0 0
C) Összes maradvány (A+B) 139 2 152 892 158 608 4 497 2 211 263 902 028
D) Alaptevékenység 
kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 22 1 829 867 158 110 2 414 87 0 871 620
E) Alaptevékenység szabad 
maradványa (A–D) 117 323 25 000 498 2 083 2 124 263 30 408
F) Vállalkozási tevékenységet 
terhelő befizetési kötelezettség 
(B*0,1) 0 0 0 0 0 0 0 0

G) Vállalkozási tevékenység 
felhasználható maradványa (B–F) 0 0 0 0 0 0 0 0



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a

A) Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök 4 638 857 4 763 282 102,68
I. Immateriális javak 11 998 7 187 59,90
1.    Vagyoni értékű jogok 263 188
2.    Szellemi termékek 11 735 6 999
3.    Immateriális javak 
értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök 4 626 621 4 755 842 102,79
1.     Ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 4 296 817 4 337 157 100,94
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon 1 066 790 1 112 801 104,31
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon 3 075 142 3 024 568 98,36
üzleti vagyon 154 885 199 788 128,99
2.     Gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek 292 023 240 244 82,27
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon 225 225
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon 193 778 150 887 77,87
üzleti vagyon 98 020 89 132 90,93
3.     Tenyészállatok 4 058 3 735 92,04
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon
üzleti vagyon 4 058 3 735 92,04
4.     Beruházások, felújítások 33 723 174 706 518,06
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon 33 723 174 706 518,06
üzleti vagyon 
5.     Tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése 0 0
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon

adatok ezer forintban



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

üzleti vagyon 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 238 253 106,30
1.     Tartós részesedések 238 253 106,30
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon
üzleti vagyon 238 253 106,30
2.     Tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 0 0
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon
üzleti vagyon 
3.     Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 0 0
-ezen belül
forgalomképtelen törzsvagyon
nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon 
korlátozottan forgalom képes 
vagyon
üzleti vagyon 
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök 0 0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök értékhelyesbítése 
B) Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök 72 835 76 325 104,79
I. Készletek 72 835 76 325 104,79
1.    Vásárolt készletek 11 471 17 263 150,49
2.    Átsorolt, követelés fejében 
átvett készletek
3.    Egyéb készletek
4.    Befejezetlen termelés, félkész 
termékek, késztermékek 9 374 2 256 24,07
5.    Növendék-, hízó és egyéb 
állatok 51 990 56 806 109,26
II. Értékpapírok 0 0
1.    Nem tartós részesedések
2.    Forgatási célú hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

C) Pénzeszközök 1 058 098 850 270 80,36
I. Lekötött bankbetétek 0 0
1. Éven túli lejáratú forint lekötött 
bankbetétek
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött 
bankbetétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 175 2 323 106,80
1. Forintpénztár 2 175 2 323 106,80
2. Valutapénztár
3. Betétkönyvek, csekkek, 
elektronikus pénzeszközök
III. Forintszámlák 1 055 923 847 947 80,30
1. Kincstáron kívüli forintszámlák 1 055 923 114 541 10,85
2. Kincstárban vezetett 
forintszámlák 733 406
IV. Devizaszámlák 0 0

1. Kincstáron kívüli devizaszámlák
2. Kincstárban vezetett 
devizaszámlák
D) Követelések 52 872 87 254 165,03
           I. Költségvetési évben 
esedékes követelések 47 729 40 327 84,49



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

           II. Költségvetési évet 
követően esedékes követelések 246 37
         III. Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 4 897 46 890
E) Egyéb sajátos  elszámolások 3 200 -13 126 -410,19
I. December havi illetmények, 
munkabérek elszámolása
II. Utalványok, bérletek és más 
hasonló, készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköznek nem minősülő 
eszközök elszámolásai
F) Aktív időbeli elhatárolások 0 0
Eszközök összesen 5 825 862 5 764 005 98,94

FORRÁSOK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
G) Saját tőke 4 547 661 4 718 330 103,75

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 985 599 2 985 599 100,00
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori 
értéke és változásai 71 862 71 862 100,00
IV. Felhalmozott eredmény 1 393 572 1 490 200 106,93
V. Eszközök értékhelyesbítésének 
forrása
VI. Mérleg szerinti eredmény 96 628 170 669
H) Kötelezettségek 53 011 44 345 83,65
         I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 16 729 13 569 81,11

         II. Költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek 35 890 30 744 85,66
        III. Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 392 32 8,16

1. Kapott előlegek 392 32 8,16

2. Továbbadási célból 
folyósított támogatások, 
ellátások elszámolása
3. Más szervezetet 
megillető bevételek 
elszámolása
4. Forgótőke elszámolása 
(Kincstár)

5. Vagyonkezelésbe vett 
eszközökkel kapcsolatos 
visszapótlási 
kötelezettség 
elszámolása



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

6. Nem 
társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjait terhelő 
kifizetett ellátások 
megtérítésének 
elszámolása



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

7. Munkáltató által 
korengedményes 
nyugdíjhoz megfizetett 
hozzájárulás elszámolása
8. Letétre, megőrzésre, 
fedezetkezelésre átvett 
pénzeszközök, 
biztosítékok

9. Nemzetközi támogatási 
programok pénzeszközei
10. Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.-nél 
elhelyezett fedezeti 
betétek

I) Kincstári számlavezetéssel 
kapcsolatos elszámolások
J) Passzív időbeli elhatárolások 1 225 190 1 001 330
Források összesen 5 825 862 5 764 005 98,94

Kiegészítő információk az Áht. 30.§. (1)-(4) bek. Alapján 
I. "O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNYA Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a

1.  "O"-RA LEÍRT, DE 
HASZNÁLATBAN LÉVŐ  ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNYA 346 814 399 685 115,24
-szellemi termékek 15 366 15 959 103,86
-ingatlanok 25 013 25 280 101,07
-gépek, berendezések felszerelések, 
járművek 185 797 358 446 192,92
-járművek 120 638 0 0,00
1.  "O"-RA LEÍRT, DE 
HASZNÁLATON KÍVÜLI ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNYA 0 0
-szellemi termékek 0 0
-ingatlanok 0 0

-gépek, berendezések felszerelések 0 0
-járművek 0 0
"O"-RA LEÍRT ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN 346 814 399 685 115,24

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ 
KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, 
TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK  
ÁLLOMÁNYA

Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a

-immateriális javak
-tárgyi eszközök
-készletek



Fegyvernek Város Önkormányzat 
2018. évi VAGYONKIMUTATÁSA 

5. melléklet

ESZKÖZÖK Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
adatok ezer forintban

II. HASZNÁLATBAN LÉVŐ 
KISÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK, 
TÁRGYIESZKÖZÖK, KÉSZLETEK  
ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN 0 0

Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a

III. A 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN 
NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK
IV. Nvt. 1.§.(2) g)és h)pontjai 
szerinti KULTURÁLIS JAVAK, 
RÉGÉSZETI LELETEK 0 0

Előző Év 2017. Tárgy Év 2018. VÁLTOZÁS %-a
FÜGGŐ KÖVETELÉSEK
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
BIZTOS(JÖVŐBENI)KÖVETELÉSEK 52 872 87 254 165,03









adatok Ft-ban 
Megnevezés Bekerülési érték Névérték 
Karcag Város Önkormányzat (Karcag Térségi 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit FFT) 100000 100000
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 38 200 10 000
Hírös Paprika Szövetkezet 100 000 100 000
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolg. 
KFT 15 000 15 000

Összesen 253 200 225 000

Fegyvernek Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének                                             
7. számú melléklete 

Fegyvernek Város Önkormányzat részesedéseinek állománya 2018. december 31-én 



Címek
F.Tiszavirág 

Óvoda és 
Bölcsőde

F.Művelődési 
Ház és 

Könyvtár

F.Polgármest
eri Hivatal

F.Város 
Önkormányz

ata

F.Mezőgazd.
V.és F.I.

F.Gyermekél.K
onyha

F.Orvosi 
Rendelő

Összesen

Személyi juttatások, Dologi 
kiadások maradványa 117 322 498 0 1 464 2 083 263 4 747
CSSP-Néptánc-2018-0798 1 200 1 200
CSSP-Táncház-2018-0275 427 427
2019, évi állami előleg 18 744 18 744
2018. évi normatíva 
visszafizetési kötelezettség 3 901 3 901
Marx K. út építési hitel fizetési 
kötelezettség 600 600

2018. évi kötelezettségvállalások  
dologi kiadások 22 203 110 8 678 87 2 414 11 514

2018. évi kötelezettségvállalások  
fejlesztési  kiadások 1 345 1 345
TRV értékcsökkenés fejlesztésre 
elkülönítve 25 000 25 000
Közfoglalkoztatási szla 
maradvány 45 997 45 997
TOP Zöldváros felesztési 
támogatás 70 337 70 337
TOP Belvíz 39 236 39 236
TOP Közlekedésfejlesztés 152 189 152 189
TOP Óvoda fejlesztés 253 781 253 781
TOP Energetika 159 524 159 524
EFOPEsélyotthon 58 339 58 339
TOP kamatok (OTP-s) 692 692
Lakásépítési számla 1 995 1 995
Dolgozói lakáép. Szla 426 426
Beruházási előlegek 40 887 40 887

Téli rezsicsökkentés támogatása 4 896 4 896
ASP támogatási maradvány 3 850 3 850
Csillag út önerő 1 741 1 741
Szilárd hulladék havária letét 160 160
Városüzemeltetés tem.szla 500 500

A.) Kötött maradvány összesen: 22 1 830 110 867 158 87 2 414 0 871 621

 - ebből, maradványból képzett 
tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0

Szabad 117 322 498 25 000 2 124 2 083 263 30 407

B:) Elvont szabad maradvány 
(tartalékba helyezendő) 117 322 498 25 000 717 2 083 263 29 000
Összes maradvány 139 2 152 608 892 158 2 211 4 497 263 902 028

2018. évi maradvány és annak felhasználása (adatok ezer Ft-ban)

Fegyvernek Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló  rendeletének        8. számú melléklete



A több éves kihatással járó döntések számszerűsítve, évenkénti bontásban (adatok forintban)             2018. évi  költségvetés zárszámadásáról szóló  rendelet                           9.  számú melléklet

Ssz. Feladat megnevezése

Köt.vállalás éve Köte.váll. Eredeti 
összege

Teljesítés               
2018. 12. 31-ig 2019. 2020. 2021. 2022. 2023.

Fennmaradó köt.váll. 
Összesen

1. Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.) 2017-2023. 15 000 000 2 400 000 3 000 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 12 600 000
2. Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat  (2017.) 2017-2023. 2 205 558 650 133 547 397 429 041 310 685 192 329 73 973 1 555 425
3. Szeméttelep rekultivációhoz kapcsolódó kiadások 2018-2021. 2 547 112 601 853 601 853 601 853 741 553 0 0 1 945 259
4. Csillag út felújítás(kivitelezés 2018-2019. 17 549 432 14 478 282 3 071 150 0 0 0 0 3 071 150
5. TOP közlekedésfejlesztés 2016-2019. 167 923 996 15 735 300 152 188 696 0 0 0 0 152 188 696
6. TOP Belvíz 2016-2019. 228 460 000 185 763 883 42 696 117 0 0 0 0 42 696 117
7. TOP Energetikai fejlesztés 2016-2019. 168 800 998 9 277 350 159 523 648 0 0 0 0 159 523 648
8. TOP Óvoda fejlesztés 2016-2019. 275 218 974 16 367 876 258 851 098 0 0 0 0 258 851 098
9. TOP Zöldváros 2016-2019. 100 000 001 28 304 566 71 695 435 0 0 0 0 71 695 435
10. ASP csatlakozás- fejlesztés 2017-2019. 7 000 000 3 150 000 3 850 000 0 0 0 0 3 850 000
11. EFOP Esélyotthon 2016- 100 000 000 8 856 885 67 807 115 11 668 000 11 668 000 0 0 91 143 115
Összesen 1 084 706 071 285 586 128 763 832 509 15 098 894 15 120 238 2 592 329 2 473 973 799 119 943

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2005. évi zárszámadásról szóló rendeletének 11. számú melléklete



 

 2018. évi zárszámadási rendelet
10. számú melléklet

3

Kedvezménye (eFt) 476

Az összes adott kedvezmény, mentesség: (eFt) 476

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete által nyújtott közvetett 

támogatások

Lakbér támogatás 

támogatott (fő)



11. melléklet  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása 2018. év  
 

(e Ft) 
Megnevezés Összeg 

  
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2018. január 1-én összesen  1.058.098 
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege  1.055.923 

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 2.175 
  
Bevételek  (költségvetési)                                         (+) 1.533.830 
Kiadások   (költségvetési)                                         (-) 1.693.186 
Finanszírozási bevételek 1.603.369 
Finanszírozási kiadások 541.985 
Maradvány 902.028 
Korrekció összesen 36-os számlacsoport egyenlege -51.758 
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2018. december 31-én 850.270 
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-
felhasználási keretszámlák egyenlege) 

847947 

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 2.323 
  
Pénzkészlet változása  -207.828 
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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
………./2019.(………) önkormányzati rendelet-tervezete 

Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f.) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. §. 
 
(1)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendeletének 1 §. (1) bekezdése szerinti bevételi és 
kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:  

 
 Összes 

előirányzat 
(eFt) 

Teljesítés 
2018. 
12.31. 

bevétel főösszegét 2.720.783 2.677.157 
 működési célú bevétel 1.458.058 1.449.184 
 fejlesztési célú bevétel 119.399 84.647 
 finanszírozási célú bevételeit 1.143.326 1.143.326 
   
kiadás főösszegét 2.720.783 1.775.138 
 működési célú kiadás 1.677.427 1.468.487 
 fejlesztési célú kiadás 960.811 224.706 
finanszírozási célú kiadásait 82.545 81.945 
Költségvetési egyenleg 0  

 
valamint: 850.270.185,-Ft záró pénzkészlettel, 
343,45 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett:  
345,68 fő teljesített létszámmal a rendelet 1-12. számú mellékletei szerint jóváhagyja a 
2018. évi költségvetés teljesítését 

 
2.§. 

 
A Fegyvernek város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) rendelet 

1. §. (2) bekezdés a.) pontja szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak 
teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

 
 BEVÉTELEK: 

                                                                                               (eFt) 
Megnev. I. Műk. 

célúei. 
Telj.  II. 

Felh. 
célú. 
ei. 

Telj. III. 
Finansz.
célúei. 

Telj. Összesen Telj. 

1.) Állami 
támogatás 

599.685 599.685 16.252 16.252 0 0 615.937 615.937 

2.) Működtetési 
bevétel 

322.783 313.970 0 0 0 0 322.783 313.970 



2 
 

3.) Közhatalmi 
bevétel (helyi 
adó) 

128.593 128.610 0 0 0 0 128.593 128.610 

4.) Gépjárműadó 13.602 13.602 0 0 0 0 13.602 13.602 
5.) Támogatás 
értékű bevétel 

380.918 380.840 100.000 65.248 0 0 480.918 446.088 

6.) Átvett 
pénzeszköz  

9.229 9.229 0 0 0 0 9.229 9.229 

7.) Kölcsön 
törlesztése 

3.248 3.248 36 36 0 0 3.284 3.284 

8.) Saját, 
felhalmozási 
c. bevétel 

0  3.111 3.111 0 0 3.111 3.111 

9.) Finaszírozási 
bevételek 

0 
 

 0  1.143.326 1.143.326 1.143.326 
 

1.143.326 

MINDÖSSZESEN: 1.458.058 1.449.184 119.399 84.647 1.143.326 1.143.326 2.720.783 2.677.157 
 

 
3.§.  

 
A költségvetési rendelet 1. §. (2)  b.)szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak 

teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:   
 

 KIADÁSOK: 
 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:                                                          (e Ft) 
 

 Összesen Teljesítés  
ÖSSZESEN: 1.677.000 1.468.487 
Személyi 
juttatások 

676.354 644.988 

Munkaadókat 
terhelő járulékok 

114.218 106.307 

Dologi kiadások 645.204 583.532 
Pénzeszköz átadás 
ÁH-on kívülre 

19.384 19.383 

Ellátottak 
pénzbeli juttatásai 

10.176 10.173 

Támogatások ÁH-
on belülre  

100.725 101.329 

Tartalék 108.591 0 
Adott kölcsönök 2.775 2.775 

 
 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:                                             (e Ft) 
 

 Összesen Teljesítés 
ÖSSZESEN: 961.238 224.706 
Támogatásértékű 
kiadás 
beruházásra 

0  

Munkált.lakáscélú 
támogatás 
beruházásra 

0 0 
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Önkormányzati 
beruházás 

910.409 174.308 

Önkormányzati 
felújítás 

50.387 50.383 

Részesedések 15 15 
Tartalék 427 0 

 
III. Finanszírozási kiadások 
 

 Összesen Teljesítés 
ÖSSZESEN: 82.545 81.945 

 
 
I-II-III. MINDÖSSZESEN:      eFt 
 

 Összesen Teljesítés  
MINDÖSSZESEN: 2.720.783 1.775.138 

 
 a rendelet 1-12. számú mellékleteiben részletezettek szerint. 

 
 

4.§. 
 
A költségvetési rendelet 2.§. (2) bek. c) szerinti létszámteljesítését a Képviselő-testület az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 Előirányzat Teljesítés  
Létszámkeret (álláshely): (fő)  343,45 345,68 
ebből közfoglalkoztatás: 167.56 213 
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és 
Bölcsőde 

40,58 39,25 

III. Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár 

7,63 7,23 

IV. Fegyvernek Város 
Önkormányzata 
ebből közc. foglalkoztatás 
ebből diákmunka 
ebből GINOP 
ebből közalkalmazott 
ebből polgármester 

222,74 
202,47 

2,27 
2,50 
14,5 
1,00 

232,46 
213,00 

2,10 
2,50 

13,86 
1,00 

V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 24,75 22,99 
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési 
Konyha 

16,50 15,5 

B) Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Intézmény 

18,75 16,75 

C) Fegyverneki Orvosi Rendelő 12,50 11,50 
Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 
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Fegyverneki Telephelye 16,875 fő 
 

5.§. 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi mérlegét 
(vagyonkimutatás) 

5.764.005.023  Ft ESZKÖZ,  

5.764.005.023  Ft FORRÁS  
értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.  

6. §. 
(1) A 2018. évi maradvány elszámolását a rendelet 4. számú mellékletében részletezettek 
szerint eFt-ban állapítja meg.  Az elvont szabad maradvány összege4.001eFt, melyet az 
önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba 
helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.     

 
(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2019. (II.15.) számú Fegyvernek Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési 
rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni. 

 
(3)   Az intézményi 2019. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell 
szerepeltetni: 

 
  Bevételi ei. Kiadási ei.  
I. Fegyverneki Tiszavirág  Óvoda és Bölcsőde                             139 139 eFt 
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár                                                2.152 2.152 eFt 
III.  Önkormányzat 892.158 892.158 eFt 
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal      608 608 eFt 
A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha 2.083 2.083 eFt 
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési 

és Fejlesztési Intézmény  
2.211 2.211 eFt 

C.) Orvosi Rendelő 263 263 eFt 
 
 

7. §. 
 

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza. 
 

8. §. 
 

 Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat 
részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 
 

 
 

9. §.  
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A 2018. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó 
döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú 
melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti 
megoszlását tartalmazza. 

 
10. §. 

 
 
E rendelet 2019. április 30. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Tatár László        dr Pető Zoltán   
  polgármester                              jegyző 
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Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet  u. 171. 
 
 
E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S 
 
Fegyvernek Város  Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. április 25-i ülésére az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. tv. ( továbbiakban ÁHT.) 88. §. (1) és 89. §-a , 
91.§. (1)-(3) bekezdése alapján,  2016. évről a beszámolási kötelezettség december 31-i 
fordulónappal a költségvetési előirányzatok alakulása és azok teljesítésének, a vagyoni- , 
pénzügyi-, és létszámhelyzetének a költségvetési feladatmutatók és normatívák bemutatására, 
továbbá a költségvetési támogatások  elszámolására terjed ki. 
 
A beszámolót az alábbi szerkezetben   terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé: 
 
A 2018. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése 
A Költségvetési címek szerinti értékelés 
A Zárszámadásról szóló rendelet tervezet  12 db melléklettel: 
 
1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása 
2. számú mell. A 2018. évi felújítások részletezése 
3. számú mell. A 2018. évi beruházások teljesítése 
4. számú mell. A 2018. évi maradvány levezetése 
5. számú mell.  Az Önkormányzat 2018. évi vagyon kimutatása 
6. számú mell. Az önkormányzat 2018. évi könyvviteli mérlege  
7. számú mell. Az Önkormányzat részesedéseinek  állománya 2018. december 31-én 
8. számú mell. A 2018. évi maradvány felhasználása 
9. számú mell. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítve, évenkénti 
bontásban   
10. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat  Képviselőtestület által 2018. évben nyújtott 
közvetett támogatások 
11. számú mell. Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2018. évi változása 
12. számú melléklet  A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti 
megoszlása 
 
Külön előterjesztésben a maradvány jóváhagyása(zárszámadási rendelet 6.§.) 
 
 
Fentiek alapján Fegyvernek Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról az alábbiak 
szerint számolunk be: 

 
1.) A 2018. évi költségvetés teljesítésének általános értékelése 
 
A 1/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelettel megállapított 2018. évi költségvetés 
főösszegének eredeti előirányzata   2.478.348 eFt volt. Év közben 4 alkalommal került 
módosításra e rendelet, mely módosítások 4 esetben érintették a költségvetés főösszegét  is. 
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Összevontan  242.435 eFt-tal  nőtt  a költségvetés főösszege. A módosításokat (a teljesség 
igénye nélkül) az intézményi igények, a pénzmaradvány felhasználása, kötelezettségvállalások, 
2018. évi bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék beemelése, a tartalékok felhasználása, 
növekedése,  normatív és kötött felhasználású állami támogatások változása( lemondás, 
pótigény),   saját bevételek növekedése, a fejlesztési feladatok végrehajtása, a Start 
munkaprogram költségeinek és bevételeinek előirányzatosítása,  valamint a hitel ügyletek 
indokolták(folyószámla hitel felvétele és visszafizetése). 
 
 Mindezeket figyelembe véve a költségvetés főösszege 2.720.783 eFt-ra módosult. A 
költségvetésben foglalt feladatok időarányos teljesítéséről a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kapott átfogó tájékoztatást a Képviselő-testület. 
 
Fegyvernek Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében szereplő,  kötelező és önként vállalt 
feladatok ellátásához, beruházási és felújítási feladatok megvalósításához a költségvetésében a 
megfelelő kereteket biztosította.  
 A bevételek realizálódása és a kiadási szükségletek közötti eltérés miatt a kifizetések 
teljesítéséhez év közben folyószámlahitelt  vettünk igénybe, mely biztosította  a szükséges 
pénzügyi fedezetet. 
 
A költségvetés  teljesítését elősegítő tényezőket a következőkben látjuk:   
 
- az önkormányzat és intézményei, illetve a Polgármesteri Hivatal között korrekt partneri 
munkakapcsolat alakult ki az eredményes gazdálkodás érdekében,  
- ennek eredményeként valamennyi intézményünkre jellemző volt a fegyelmezett és takarékos 
pénzügyi-gazdasági feladatellátás.  
 
I. Az önkormányzati  feladatellátás általános értékelése 
 
Az önkormányzat programjának 2018. évre vállalt feladatait  intézményei által teljesítette.  
A szociális feladatok ellátása 2007. július 1-től intézményfenntartó társulás keretén belül 
történik. Az intézményfenntartó társulás 2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult 
át. Ettől az időponttól kezdve a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási központ – 
mint feladatellátó – fenntartója a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás.  
 
A 2018. év folyamán folyószámla hitel igénybevétele mellett tudtuk biztosítani az 
önkormányzat intézményeinek zavartalan működését.  
A csökkenő saját bevételek, a stagnáló  állami támogatások és a még az önkormányzatnál 
megmaradó  közfeladatok ésszerű, takarékos gazdálkodásra ösztönözték Fegyvernek Város 
Önkormányzatát. 

 
II. A bevételi források és kiadások alakulása kiemelve az EU-ból származó bevételek 
felhasználását   

 
2018. évi összes bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,4%-ra 
teljesítette, a rendelet tervezet 1. számú melléklete szerint,  

   
 összes kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,24 %-ra teljesítette, a rendelet         
tervezet 1. számú melléklete szerint.  
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A működési kiadások forrásai részben az Európai Uniós források voltak az 
alábbiak szerint: 
 

MVH földalapú támogatás 12.080 eFt 
 

A felhalmozási kiadásokhoz a következő támogatásokat nyerte az Önkormányzat 
Európai Uniós forrásból  pályázat útján 2017. évben :   
 

 (eFt 2018. 
12.31-ig 
felhasznált
(eFt) 

TOP 2.1.3-15 Belvíz projekt(2017) 225.000 185.764 
TOP 1.4.1-15 Óvoda fejlesztés (2017) 270.000 16.219 
TOP 2.1.2-15 Zöldváros (2017) 98.025 27.688 
TOP 3.1.1-15 Közlekedésfejlesztés(2017) 167.924 15.735 
TOP -Energetika fejlesztés (2017) 168.801 9.277 
KÖFOP 1.2.1 ASP 7.000 3.150 
EU-s programok előző évek összesen:  936.750 257.833 
2018. évben : 
EFOP-Esélyotthon pályázati előleg 65.248 6.808 
 

III. A pénzmaradványok változásának tartalma és okai  
A 2018. évi  maradvány  a költségvetési kiadások és bevételek különbözete :  
-159.355  eFt finanszírozási  egyenleg:  1.061.383 eFt , alaptevékenység maradványa 
902.028 eFt ,  melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 871.620 eFt.  

(külön előterjesztésben részletesen, rendelet tervezet 4. és 8. melléklete) 
 
IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása 
 

A 2018. év folyamán az ideiglenes pénzügyi gondok áthidalására havonta eltérő 
mértékű  folyószámlahitelt vettünk igénybe.  
2018. évben egy 15 eFt értékű részesedéssel nőtt a részesedések állománya. (NHSZ)  
Az állomány bekerülési értéke 253.200,-Ft, 225.000,-Ft a névértéke.     

 
V. A vagyon alakulása (5. melléklet) 
 

Az önkormányzat vagyonának 2018. évi nyitó állománya 4.638.857 eFt  , a 2018. évi 
záró érték 4.763.282 eFt. A növekedés 124.425 eFt. 

 
Eszközök megoszlása 

 
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
eszközök 

4.763.282 eFt 82,638 % 

Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök értéke 

76.325 
   

eFt 1,324 % 

Pénzeszközök 850.270 eFt 1,475 % 
Követelések 87.254 eFt 1,513 % 
Egyéb sajátos elszámolások -13.126 eFt 0 % 
Aktív időbeli elhatárolások 0 eFt 0 % 
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ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5.764.005 eFt 100  % 
 
 
Források megoszlása 

 
Saját tőke 4.718.330 eFt 81,858 % 
Kötelezettségek 44.345 eFt 0,770 % 
Passzív időbeli elhatárolások 1.001.330 eFt 17,372 % 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 5.764.005 eFt 100,00 % 

 
Összességében megállapítható, hogy a 2018. évben az önkormányzat eredményesen 
gazdálkodott:  
 
1. A  működési hiányt folyamatosan kezelni tudtuk, a folyószámla hitelkeret felhasználásával.   
2. A szigorú gazdálkodás eredményeként és az elért többletbevételeknek köszönhetően a 
költségvetés egyensúlyát sikerült fenntartani.  
3. A hátralékok behajtása folyamatosan történt, bár előző évekhez hasonlóan a kintlévőségek 
állománya nem a vártnak megfelelően alakult, ami a lakosság anyagi helyzetének, a fizetési 
morál nagyfokú romlásával magyarázható. Ennek ellenére a magánszemélyek kommunális 
adójából, iparűzési adóból és gépjárműadóból a bevételek  tervezettnek megfelelően 
realizálódtak.  
4. Az önkormányzat és intézményei pályázati forrásból és saját bevételekből sikeresen 
valósítottak meg fejlesztéseket a 2018. év során. 
 
Összességében forrás oldalról a tervezett feladatok végrehajtásának nem volt akadálya. 
 
A zárszámadásban bemutatott adatok a költségvetésben tervezett feladatok végrehajtásáról 
adnak számot. Ezek egyben az egyes intézmények szakmai programjainak, koncepcióinak 
tárgyévi megvalósítását is jelentik. 
 
 
I.  BEVÉTELEK ALAKULÁSA ( rendelet tervezet 1.számú melléklet) 
 
A bevételek önkormányzati szintű teljesítése  98,40%-os. A kiemelt előirányzatok közül: 
a működési bevételek  teljesítése  97,27 %-os mutatnak . 
A közhatalmi bevételek  100%-os teljesítést értek el.          
A tervezett támogatásokból mindösszesen  615.937 eFt folyt be , ami a módosított előirányzat 
100,00 %-a.  
 A felhalmozási bevételeknél  100%-os a teljesítést mutatnak, az ingatlan és egyéb eszköz 
értékesítés bevételei  a terven alul realizálódtak, amit az előirányzat módosításakor figyelembe 
vettünk.  
A támogatás értékű bevételek tervenek megfelelően  teljesültek, 92,71%-ra  446.088 eFt 
összegben. Az egészségügy finanszírozása a startmunka finanszírozása  a tervnek megfelelő. 
A véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett bevételek 100%-ra teljesültek  2018. évben. A 
mezőőri járulék bevételei a tervnek megfelelően alakultak.   
A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése 
nem alakult  a várt ütemnek megfelelően , a kiadott kölcsönöket nem minden esetben 
törlesztették az ügyfelek, az előirányzat módosításnál ezt figyelembe vettük. 
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Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok 
megvalósulása érdekében 2018. év folyamán folyószámla hitel  felvételre volt szükség.   
 
A pénzforgalom nélküli bevétel :  az előző évi költségvetési maradvány felhasználása 2018. 
évben megtörtént. 1.066.528 eFt összegben.  
 
II.  A  KIADÁSOK ALAKULÁSA (a rendelet tervezet 1. számú melléklet)   
 
A kiadások teljesítése 1.775.138 eFt.  A teljesítés  65,24 %-os. A kiadási megtakarítás 
nagyrészt abból keletkezett hogy a TOP-os pályázatok nem tudtak elindulni 2017-ben. Igy 
2019-ben fognak lezárulni maradványban szerepelnek az áthúzódó kiadások.   
A személyi juttatásoknál a teljesítés összességében  95,36%(ezen belül a foglalkoztatottak 
személyi juttatásai 94,86%-ra míg a külső személyi juttatások 110,24%-ra  teljesültek – a 
kiadási  megtakarítás önkormányzati szinten 31.366 eFt. 
A munkaadókat terhelő járulékok kiadásai összhangban állnak a személyi juttatások 
kiadásainak teljesítésével. 93,07%. 
A dologi kiadások teljesítése 90,44 %. A tervezett előirányzatból 61.672 eFt a megtakarítás 
önkormányzati szinten.    
Véglegesen átadott pénzeszközök kiadásai összességében 99,99 % -ban  teljesültek. Az 
eltérés kerekítésből adódik. 
Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 99,97%-os. A 2018. évre tervezett  szociális 
ellátások  előirányzatát 3 eFt kivételével felhasználta az önkormányzat.  
A felhalmozási kiadások  23,39 %-os teljesítést mutatnak, ezen belül a felújítások teljesítése  
99,99%-os, a beruházások  19,15%-a valósult meg. Részesedések beszerzése az előírányzat 
100%-a (rendelet tervezet 2-3. melléklet szerint )  
 
Az adott kölcsönöknél   a teljesítés 100 %-os, a tervezett előirányzat felhasználásra került. 
A támogatás értékű kiadásoknál a teljesítés összességében 100,6 %- os.    
 
 
Az önkormányzati szintű engedélyezett álláshelyek betöltése 2018. évben   100,65  %-os 
teljesítést mutat, ami 345,68  teljesített főt jelent.  Az előirányzattól való eltérés +2,23  fő. Az 
eltérés összetétele: 
 
 

2018. évi 
ZÁRSZÁMADÁSHOZ (fő) 

  

Ssz. Intézmény megnevezése  

Saját fogl. Közcélú fogl. Összesen 

ei. telj. ei. telj. ei. telj. eltérés(fő) 

I. 
Fegyverneki Tiszavirág  
Óvoda és Bölcsőde 40,58 39,25 

0,00 0,00 
40,58 39,25 -1,33 

II. 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 7,63 7,23 

0,00 0,00 
7,63 7,23 -0,40 

III.  Önkormányzat 20,27 19,46 202,47 213,00 222,74 232,46 +9,72 
Önk.jogalk. 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

  Város és 8,77 8,83 0,00 0,00 8,77 8,83 +0,06 
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községgazdálkodás 
Növénytermesztés 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 

  Funkcióra nem sor. -Hús 0,5 0,5 0,00 0,00 0,5 0,5 0,00 

  
Közterület rendjének 
fenntartása 4,00 3,13 

0,00 0,00 
4,00 3,13 -0,87 

  Közfoglalkoztatás 0,00 0,00 202,47 213,00 202,47 213,00 +10,53 
IV. Polgármesteri Hivatal 24,75 22,99 0,00 0,00 24,75 22,99 -1,76 
  Igazgatás, Jogalkotás 22,75 20,99 0,00 0,00 22,75 20,99 -1,76 
  Adó illeték beszedés 2 2 0,00 0,00 2 2 0,00 

A) 
Gyermekélelmezési 
Konyha 16,50 15,50 

0,00 0,00 
16,50 15,50 -1,00 

B) 

Fegyverneki Vízmű és 
Községgazdálkodási 
Intézmény 18,75 16,75 

0,00 0,00 

18,75 16,75 -2,00 
C) Orvosi rendelő 12,50 11,50 0,00 0,00 12,50 11,50 -1,00 

Foglalkozatott összesen:  140,98 132,68 202,47 213,00 343,45 345,68 +2,23 
 
 
 
2.) A Költségvetési címek szerinti értékelés 

 
I.TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 
 
a.)Az intézmény által ellátottak létszáma:  
 

Megnevezés M.e.
terv tény

óvodai ellátást igénylők száma
2017/2018 tanévben fő 242 242
2018/2019 tanévben fő 240 188
ebből: sajátos nevelési igényű gyermek
2017/2018 tanévben fő 6 10
2018/2019 tanévben fő 10 6
bölcsődei ellátást igénylők száma fő 10 10

Fegyvernek

 
 
A gyermek létszám a tervhez képest 52 fővel csökkent. Oka egyrészt a településre beköltöző és 
innen távozó gyermekek számának változása, másrészt a Szapárfalui óvodaegység fenntartó 
váltása miatti gyermekszám csökkenés.   
 
Ellátott főbb csoportok száma: 2018.08.31-ig 11 csoport, 2018.09.01-től 9 csoport. Részletesen: 
Telephely                                                    Csoportszám 09.01-től 
Fegyvernek: 
Újtelep    4    
  
Központi        3    
  
Annaháza        2    
  
Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám:  21,63 fő, 0,85fővel kevesebb mint az elmúlt évben. 
Bölcsőde       1    
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b.) Feladatellátást végző dolgozók 
A közalkalmazottak száma 2018. évi tervhez viszonyítva 2,1 fővel csökkent. 4fő óvodapedagógus, 2fő 
dajka 2018.09.01-től az Orczy Anna Katolikus Iskola és Óvoda állományába került. 1fő pedagógiai 
asszisztensi munkakör 2018.09.01-től 0,5főre csökkent. Az év során 2 fő óvodapedagógus élt a 
negyven éves munkaviszony utáni nyugdíjazás lehetőségével. Munkaviszonyuk április 20.-án, illetve 
27.-én megszűnt. Egyikük helyére határozott időtartamra szerződött pedagógus munkaviszonya 
határozatlan időtartamúra változott, a másik álláshelyet folyamatosan hirdetjük. Jelenleg 1fő 
óvodapedagógus GYED-en van, helyette határozott időtartamra gyakornok óvodapedagógust 
foglalkoztatunk. A bölcsődei létszámban változás nem volt. A szociális törvényben meghatározott 
felsőfokú szakirányú végzettségű dolgozók látják el a feladatot. 
Az átlagos statisztikai létszám 39,25 fő volt, ebből 17,34 fő óvodapedagógus, 10,33 fő dajka, 3,88 fő 
pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár. A bölcsőde 2 fő gondozónőt és 1 fő dajkát igényelt. A 
gazdasági feladatok ellátását 2,75 fő végezte. Megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógus, 
logopédus létszáma 0,95 fő volt. Az álláshely éves átlagban 40,58 volt, a december 31-i álláshely 
35,98. Az álláshely és statisztikai létszám közötti eltérést az időleges óvodapedagógus hiány okozta. A 
foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban áll.  
 
 
 
 
A létszám alakulása állománycsoportonként: 

Megnevezés m.e.
terv tény terv tény terv tény

Fegyvernek
Vezetők
 - intézményvezető fő 1 1,00 1 1,00
 - intézményvez. helyettes fő 2 1,67 2 1,67
 - munkaközösség vezető fő 3 3,00 2 3,00
 - bölcsőde vezető fő 1 1,00 2 1,00
Szakdolgozók
 - óvónő fő 14 11,67 14 11,67
 - bölcsődei gondozónő fő 1 1,00 1 1,00
Pedagógiai munkát segítők
 - óvodai, bölcsődei dajka fő 12 11,33 12 11,33
 - ped.asszisztens fő 3 3 3 3,00
 - óvodatitkár fő 1 1 1 1,00
 - ped.assz. fő 1 0,88 1 0,88
Ügyviteli, techn.dolg.
 - gazd., ügyviteli dolg. fő 0,75 0,75 0,75 0,75
 - karbantartó, kisegítő fő 1 1 1 1 2 2,00
Külső munkavállaló
 - gyógypedagógus fő 0,95 0,95 0,95 0,95
Összesen fő 40,95 37,50 1,75 1,75 42,70 39,25

teljes munkaidős részmunkaidős összesen

 

 

c.)  Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások: 
A 2018 év elején rendelkezésre álló 11 épületből - 2018.09.01-től - 3 épület 11.107 e Ft nettó értéken az 
Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda kezelésébe került. Az Újtelepi Óvoda területén lévő 3 
épület (főépület, tornaszoba, bölcsőde épülete) az Önkormányzatnak lett átadva beruházásra, felújításra 
22.301 e Ft nettó értéken. Az Annaházi Óvoda főépülete szintén átadásra került az Önkormányzatnak, 
mely felújítás után visszakerült az intézmény nyilvántartásába. Nettó érték növekedése 25.558 e Ft. 
Az épületek, építmények éves értékcsökkenési leírás összege: 1599 e Ft. 
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Az egyéb tárgyi eszközök (gépek, berendezések és felszerelések) értékében bekövetkezett változás a 
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, mely tejes mértékben leíródott. Az Orczy Anna Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda kezelésébe átadott egyéb gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 362 e Ft.  Az 
egyéb tárgyi eszközök éves értékcsökkenési leírása 471 e Ft. Selejtezésre került tárgyi eszközök értéke 
21 e Ft. Az intézmény kintlévősége 2018. dec.31-én 100 e Ft, mely gondozási díjból, munkabérből és 
túlfizetésből tevődik össze. 
d.) Az óvoda munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának  
értékelése. 
2018-ban is folyamatosan nyomon követtük a Pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását.  
Munkánkat a helyi nevelési program alapján végeztük, éves Munkatervből bontják le feladataikat a 
tagóvodák, építve az egységek hagyományaira, helyi adottságaira. 
Az óvodákban a szakmai munka irányítása, koordinálása, a törvényes működés biztosítása, a belső 
szabályzatok figyelembe vételével az intézményvezető, az intézményvezető helyettes és a szakmai 
munkaközösség vezetők felelőssége, feladatmegosztás alapján. 
A tervekben jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok 
felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók. 
A 2018/2019-es nevelési évben kidolgozott tehetséggondozó programmal, valamint innovációval 
végeztük munkánkat. 
A köznevelési törvény és a kapcsolódó rendeleteknek megfelelően, valamint az Óvodai nevelés 
Országos Alapprogramja értelmében 2018. szeptemberében módosítottuk a Helyi Pedagógiai 
Programunkat. 
Személyi feltételek 
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda Helyi Pedagógiai Programja szerinti csoportfoglalkozások, 
tevékenységek szervezését és (egész óvodai életet magába foglaló) vezetését kötelező órában (heti 
32óra) kell letölteni a csoportban. 
A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása óvodán belül és kívül teljesíthető, a 
megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként figyelembe vehető időkeretben (8 órában). 
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Óvodáinkban a délutáni pihenőt gyermeklétszámtól 
függően összevontan bonyolítjuk, mivel a pedagógus létszámunk két fővel kevesebb a törvény által 
előírtnál.  
A munkaidő beosztást a nyitva-tartásnak és szülői igényeknek megfelelően az intézményvezető 
helyettes készíti el, az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe. Intézményünkben az 
óvodapedagógusok munkáját négy pedagógiai asszisztens segíti, akiknek munkakörét az 
intézményvezető határozza meg. 
Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel, 6.30-tól 17.30-ig tart nyitva, a gyermekek felügyeletére 
óvodapedagógus biztosított. 
Tárgyi feltételek 
A 2018/2019-es nevelési év kezdetén vált egyházi fenntartásúvá a Szapárfalui Óvoda teljes 
felszereltségével, megújult udvari játékokkal. 
Az udvari játszó eszközeinket a nyár folyamán átfestettük, a szükséges javításokat minden óvodában 
elvégeztük.. 
Minden óvoda konyhája megfelel a HACCP követelményeinek. Az edények folyamatos cserére 
szorulnak. A fogyóeszközök pótlása folyamatosa szükséges. 
Az elhasználódott függönyöket, szőnyegeket folyamatosan cseréljük.. 
Az intézményünk informatikai felszereltsége segíti az óvodapedagógusok munkáját. 
Szakmai eszközeink fejlesztésére, játékok korszerűsítésére, pótlására az Önkormányzat nyújt 
támogatást. A csoportok játékkészleteit, fejlesztő játékait évről-évre. Az eszköznormának való 
megfelelés folyamatos feladatunk. 
Az óvodák, ill. a bölcsőde ideiglenes tartózkodási helyének kialakítása a nyár folyamán megtörtént, 
minden óvodában tiszta, esztétikus környezetben fogadjuk a gyerekeket a nagytakarítás és egyéb 
karbantartási munkáknak köszönhetően.  
Az Annaházi óvoda januárban visszaköltözhetett a megújult óvodaépületbe, az ideiglenes helyre az 
Újtelepi Óvoda költözött, így a Szent E. 88. szám alatt elkezdődhettek a munkálatok. 
Gyermek létszám 2018/2019. nevelési év kezdetén: 
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A köznevelésről szóló 2011. CXC. tv. 4. sz melléklete alapján az óvodában egy csoportba 25 fő a 
maximálisanfelvehető létszám. Az óvodai csoportokat oly módon kell szerveznünk, hogy az óvodai 
csoportba járógyermekek száma ne lépje túl a maximális létszámot, az Önkormányzat által elfogadott 
Óvodai körzethatárokfigyelembe vételével. A csoportok férőhely számát befolyásolja a 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete - A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) 
eszközeiről és felszereléseiről, mely szerint az egy gyermekre jutó területet úgy kell számítani, hogy az 
két m2 legyen. Ezt az Alapító Okirat tartalmazza. 
Eszerint 225 fő az intézményi férőhelyszám. 
Óvodai csoportok száma összesen 9 
Óvodai kiscsoport száma 2 
Óvodai középső csoport száma 4 
Óvodai nagycsoport száma 1 
Óvodai vegyes csoport száma 5 
Óvodás gyermekek összlétszáma: 188 
Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám: fő/csoport: 20,9 
SNI gyermekek száma: 5 
SNI-vel felszorzott létszám: 193 
SNI-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport: 21,4 
Étkező gyermekek létszáma: 188 
Félnapos óvodás: - 
Veszélyeztetett gyermekek létszáma: 10 
Védelembe vett gyermeke száma: 3 
Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 61 
Ebből halmozottan hátrányos helyzetű: 7 
Szakmai fejlesztési feladatok, a nevelési év prioritásai 
Óvodai közösségek alakítása arculatnak megfelelően.  
-Egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi, lelki, és értelmi képességeinek 
fejlesztése  
-Partneri elégedettség mérések elvégzése, belső önértékelési program végrehajtása.  
-Továbbképzési tervünk végrehajtása 
-A differenciálás hatékonyabb alkalmazása  
-Sajátos nevelési igényű gyermekek alkalmazkodó képességének, önállóságának, együttműködő 
képességének fejlesztése  
-Az értékegyeztetés és értékmegtartás folyamatában a tagóvodák eltérő pedagógiai gyakorlatának 
tiszteletben tartása.  
-Fejlődésre való igény erősítése az önértékelés, önelemzés folyamatos gyakorlásával.  
-Az óvoda- iskola közötti átmenet segítése 
-Adminisztrációs fegyelem és pontos adatszolgáltatás javítása 
-Informatikai eszközök használatának fejlesztése 
Az előző nevelési év tapasztalatai alapján fogalmaztuk meg a 2018-2019-es nevelési év kiemelt 
feladatait Az egészséges életmódra nevelés: a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a 
betegségmegelőzés, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása nem csak a gyerekekkel feladatunk, 
célunkat a szülők szemléletének formálásával érhetjük el. A gyermekek napi mozgáslehetőségét, 
levegőzését növelnünk kell. A játék mindenkor legyen fő tevékenység. A különbözőségek tolerálása, 
elfogadása- inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének folyamatos differenciált, szakszerű fejlesztése napi feladat. Elengedhetetlen, hogy a 
nevelőtestület közösen egyeztetett, és elfogadott értékrend alapján végezze munkáját. A gyermekek 
érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő tevékenységek biztosítása, 
készség, képességfejlesztés, attitűdalakítás az alapja a nevelőmunkánknak. Az intézményi 
gyermekvédelmi munka működtetése hozzájárul a napi munkánk eredményességéhez. 
Az intézmény partnerei: 
Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással rendelkezik 
(Mi Óvodánk Helyi Pedagógiai Program). 
A szülőkkel nyílt, bizalomra épülő kommunikációra, információcserére, tájékoztatásra törekszünk. 
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A gyermekek könnyebb beilleszkedése érdekében tartjuk a kapcsolatot az Általános Iskolákkal. 
Kölcsönösen megismerjük egymás elvárásait, lehetőségeit, programjait. Meghívás alapján látogatjuk 
egymás programjait, a gyermekekkel és nevelőkkel egyaránt. 
A Családsegítő Szolgálattal való kapcsolatunk egyre hatékonyabb. Kiterjed a beóvodázás segítésére, 
esetmegbeszélések szervezésére, hiányzás minimalizálására. 
Az egyházak számára szülői igény szerint nevelési időn túl helyet biztosítunk a hitoktatásnak. 
A közművelődési intézményekkel való kapcsolatunk tartalma: Látogatás, tájékoztatás, megbeszélések, 
rendezvényeken való részvétel (Könyvtár, Kiállítások, Gyermekszínház). Terem biztosításának kérése 
nagyobb rendezvényre. 
A fenntartóval való kapcsolatunkat a rendszeres egyeztetés, kölcsönös tájékoztatás (szakmai, pénzügyi 
szervezési kérdésekben) jellemzi. Az intézmény a nevelési év elején elkészíti munkatervét, évente 
beszámol eredményeiről. 
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgáljuk és 
fejlesztjük. 
e.) Pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások teljesítése. 
Óvoda 
2018. évben eredetileg az óvoda részére 173.078 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat 
Képviselőtestülete. Ez az összeg -21.576 e Ft-tal csökkent az évközben jóváhagyott előirányzat 
módosítások során. 
A saját bevétel előirányzat 55 e Ft-tal nőtt a továbbszámlázott szolgáltatás és a kerekítési különbözetek 
miatt.  
Véglegesen átvett pénzeszköz a tervezett szinten teljesült. 
Az intézményfinanszírozás csökkenés 22.221 e Ft. Az intézményfinanszírozás változását nagyobb 
részben az egyházi fenntartású intézményhez csatlakozó Szapárfalui Óvoda gyermeklétszámán alapuló 
állami normatíva csökkenése, kisebb részben a dolgozók bérkompenzációjára kapott előirányzat, 
pedagógus és gyermek létszámhoz kapcsolódó bér, járulék és működtetési támogatás változása, 
valamint a 2018. évre tervezett nagyobb karbantartás elhalasztásának együttes hatása eredményezte.  
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele is belső átcsoportosítást eredményezett.  
Mindezek figyelembevételével év végére az óvoda költségvetési főösszege 151.502 e Ft. Ez a bevételi 
terv 151.502 e Ft-ra teljesült, eltérés működési bevétel elmaradás 1 e Ft, az intézményfinanszírozási 
többlet összege 36 e Ft, melyet a pénzmaradványnál elszámolunk. (1, 5. sz. melléklet)  
 
Kiadások alakulása: 
Az óvoda módosított kiadási előirányzatát 99,93 %-ra teljesítette. 
A személyi juttatás felhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,99%. A bérfelhasználás 
teljesítése is tükrözi, hogy a személyi feltétel biztosítva volt. Megtakarítás a létszámmozgásból adódott. 
Az ékezési hozzájárulás felhasználása a ténylegesen igénybevett étkezési napok arányában történt. Az 
óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 
kötelező feladatra felhasználásra került. Az önként vállalt feladatra előirányzott bér (pedagógiai 
asszisztens ténylegesen felhasznált bére, tagintézmény vezetők pótléka, egyéb pótlék) felhasználása 
teljesült. A jogszabály által előírt bérkompenzáció kifizetése megtörtént. Jubileumi jutalomban három 
fő részesült. A változó bér jutalom kifizetésként felhasználásra került. Biztosítottuk a bejáró óvónők 
részére az utazási költség 86 százalékát, illetve a tömegközlekedést igénybe venni nem tudó dolgozók 
részre a saját gépkocsi használatának térítését a jogszabályban meghatározott mértékig. A személyi 
juttatások maradványának összege (13eFt) a fenntartó részére visszafizetendő.  
Külső személyi juttatások teljesítése 100 %. 
A külső megbízási díjak kifizetése a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó óraadó 
pedagógusok részére történt. A reprezentáció lehetőségét nem vettük igénybe.  
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A maradvány összege a fenntartó 
részére visszafizetendő.  
Dologi kiadások teljesítése 99,33 %. 
A dologi kiadásokon belül a kötött felhasználású dologi kiadásokra biztosított összeg (úszásoktatás, 
nyári tábor) 99,77%-ban felhasználásra került. Az Önkormányzat által biztosított kötött felhasználású: 
úszásoktatásra 196 e Ft, az utazási költséget fedezte.  Nyári táborra 199 e Ft a kirándulások belépőit, 
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mozijegyek árát fedezte. Az alapítványoktól átvett pénzeszköz (nyári táborhoz) maradéktalanul 
felhasználásra került. 
Az energia kiadások teljesítése 99,69%. A megtakarítás 7 e Ft, mely a pénzmaradvány elszámolásakor 
visszafizetendő.  
Az egyéb dologi kiadások az intézményüzemeltetési, fenntartási kiadások évközben több alkalommal 
módosításra kerültek. Elvégeztettük a bölcsőde költözése miatt szükségessé vált tisztasági meszelést. A 
karbantartásra eredetileg tervezett összegből 281 e Ft-ot költöttünk az óvodás csoportok új helyen 
történő elhelyezése miatt. Óvodai felszerelésekre (törölköző, függöny, lábtörlő, ételmintás üveg) 
243eFt-ot, foglalkoztatási anyagokra, fejlesztő játékokra 706 e Ft-ot fordítottunk. Az egyéb kiadások 
tartalmazzák az OTP-nek számlakezelésért fizetett díjat, a szolgáltatási díjakat. A szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatás is teljesült, mely a gyógypedagógus kiszámlázott tevékenységét 
tartalmazza. Az önként vállalt feladat teljesítése az úszásoktatás és a nyári tábor kiadásait foglalja 
magába. 
Az év során beruházás nem volt.  
 
Bölcsőde 
2018. évben eredetileg a Bölcsőde részére 13.930 e Ft-ot hagyott jóvá az Önkormányzat 
Képviselőtestülete. Ez az összeg év közben 2528 e Ft-tal csökkent.  
A saját bevételt a bölcsődés gyermekek gondozási díj bevétele adja, melynek módosított előirányzathoz 
viszonyított teljesülése 91,54%. Gondozási díj befizetése utólag történik. 
Az állami támogatás növekedés 608 e Ft, mely magába foglalja az éves bérkompenzációra, szociális 
ágazati pótlékra és működtetésre kapott állami fedezet növekedést is.  
A kiadási szinthez igazodva az önkormányzati kiegészítés éves szinten 996 e Ft-tal csökkent. 
Mindezek figyelembevételével év végére a költségvetés fő összege 11.402 e Ft. Ezt a bevételi tervet 
11.332 e Ft-ra teljesítettük, eltérés az intézményfinanszírozási csökkenés összege 36 e Ft, alul 
finanszírozás, valamint a saját bevétel elmaradás 34 e Ft, mely a kiadási előirányzat-maradvánnyal áll 
összhangban. (1, 5. sz. melléklet) 
 
Kiadások alakulása: 
A Bölcsőde módosított kiadási előirányzatának teljesítése 99,39%. 
A bérfelhasználás a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,92 %. Évközben a bérelőirányzat 
módosításra került, növekedett a bérkompenzáció következtében, csökkent a karbantartó bérének más 
feladaton történő elszámolása miatt. A bérfelhasználás teljesítése tükrözi, hogy a személyi feltételek 
biztositva voltak. (1. sz. melléklet.) Üres álláshely évközben nem volt.  Előirányzat-maradvány 
gyakorlatilag az ezer forintra történő kerekítésből adódott több tételen. 
Külső személyi juttatások: ilyen jogcímen nem terveztünk előirányzatot. 
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye, valamint a rehabilitációs 
hozzájárulás fizetési kötelezettség befolyásolja. Teljesítése 97.77%. 
Dologi kiadások teljesítése 97,57 %. 
A kiemelt előirányzat – energia - költségeihez biztosított (módosított) összeget felhasználtuk, 
maradvány 3 e Ft.  
Az egyéb dologi kiadások előirányzat maradványa több tételen összesen 19 e Ft.  
Beruházás keretében kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre (mikrohullámú), előirányzat 
felhasználása 96,43%.  
 
f.) Összefoglaló értékelés az intézmény működéséről   
Az intézmény működése pénzügyi szempontból zavartalan volt. Tartozásaink teljesítésének 
átütemezésére nem volt szükség. A rendelkezésünkre bocsátott Önkormányzati vagyon 
állagmegóvásáról igyekeztünk gondoskodni. 
 
g.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése. 
1.) 1/2018(II.16.) sz. Önkormányzat rendelete alapján úszásoktatás, nyári tábor 400 e Ft. 
Felhasználása 98,56 %-ban megtörtént (utazási költségre, kirándulásra). 
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h.) Előirányzat-maradvány levezetése. 
 Óvoda 
A módosított előirányzathoz viszonyított 2018. évi maradvány 0,085 %, ami azt jelenti, hogy a 162.904 
e Ft-os költségvetéssel szemben 139 e Ft a maradvány.  
A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
Bevétel alakulása: 100,02 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 36 e Ft, bölcsődénél hiány 
36 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. 
Így intézményi szinten a finanszírozás előirányzat szerint teljesült. Működési bevétel elmaradása 1 e Ft, 
oka az ezer Ft-ra történő kerekítés. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%.  
Kiadások alakulása: 
A kiadási megtakarítás 104 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 13 e Ft. Béren belül a 
törvény szerinti bér maradványa 7 e Ft, jutalom maradványa 2 e Ft, béren kívüli juttatás, közlekedési 
költségtérítés, egyéb személyi juttatás maradványa együtt 4 e Ft. A külső személyi juttatások 
(megbízási díjjal foglalkoztatott logopédusok, gyógypedagógusok) maradványa 0 e Ft.  
A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is 
van maradvány - 25 e Ft, melyből szocho 10 e Ft, rehab., eho, szja 15 e Ft. 
Dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és üzemeltetési anyagok több tételén 8 e Ft, a 
kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén, valamint ezek ÁFÁ-án együttesen 50 e Ft a 
megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradványa 7 e Ft. Kötött dologi maradványa 1 e Ft.  
A kiadási megtakarítás összegéből kötelezettségvállalással terhelt összeg 22 e Ft. 2018-ban az óvoda 
szabad előirányzat-maradványa 117 e Ft, levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.  
Bölcsőde 
Bevételek: 99,39 %-ra teljesültek, elmaradás 70 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező – saját 
bevétel elmaradásból (34 e Ft) és finanszírozás elmaradásból (36 e Ft) adódott.  
Kiadások: 99,39 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.   
Az előirányzat-maradvány levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza.   
 
 

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
 

a.) Képviselő-testület az intézménynek a feladatok ellátására 7,63 fő közalkalmazotti statisztikai 
létszámot hagyott jóvá.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

A B C D E F Össz.
 vezető igazgató 1,00 1,000

vezető könyvtáros 1,00 1,000
gazdasági ügyintéző 0,58 0,580
vezető összesen 0,58 2,00 2,580

 szakdolgozó könyvtáros 1,00 1,000
művelődésszervező 0,88 0,875
turisztikai előadó
pénztáros 0,125 0,125
eladó 1,00 1,000
szakdolgozó össz. 1,00 1,00 0,125 0,88 3,000

 technikai gondnok 1,00 1,000
takarító 0,65 0,650

 technikai összesen 1,65 1,650
 összesen 2,65 1,00 0,125 0,58 2,88 7,230
Összes létszám 7,230
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A kevés dolgozói létszám több önkéntes bevonását, az eddigiek munkájának még nagyobb 
leterheltségét vonta maga után. 
 

b.) Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában bekövetkezett változások: 
 

Az immateriális javak (szellemi termékek) nyitó bruttó értéke 307 e Ft volt. A 2018. december 
31-ig elszámolt értékcsökkenés 307 e Ft. A 2018. évi záró nettó érték 0 e Ft  

Az ingatlanok nyitó bruttó értéke 20.982 e Ft volt. Növekedés 199 e Ft, 2018. december 31-ig az 
elszámolt értékcsökkenés 7.670 e Ft. A 2018 évi záró nettó érték 13.511 e Ft. 

A gépek, berendezések, felszerelések nyitó bruttó értéke 6.127 e Ft. Növekedés 434 e Ft volt, 
selejtezés 0 e Ft, egyéb csökkenés 0 e Ft, záró bruttó érték 6.561 e Ft. 2018. december 31 -ig az 
elszámolt értékcsökkenés 6.305 e Ft, 2018. évi záró nettó érték 257 e Ft. 

 
c.) Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtása: 
 
  Az intézmény a tervezett szakmai feladatait teljesítette. 

 A 12/2018.(1.25) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkaterv meg alapozásában a 
Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott a 2018. évi szakmai és gazdasági feladatok 
végrehajtásáról. 
A saját és befogadott csoportok, önkéntesek, civil szervezetek az eddigieknél is nagyobb munkát 
végeztek. 
A rendezvényeket a rendezvénytervben vállaltak szerint teljesítette az intézmény.  
Az igénybe vevők anyagi helyzete, a terem-adottságok és a létszámhelyzet meghatározta a 
szakmai és a gazdasági feladatellátást.  

 
 d.) A pénzügyi terv végrehajtása: 
 

Az intézmény a bevételeit 99,87%-ra, kiadásait 96,28%-ra teljesítette, a módosított 
előirányzathoz képest, a jóváhagyott létszám év közben nem változott. Az eredeti előirányzatot 
4.867 e Ft-tal emelte meg a Képviselő testület. 

BEVÉTELEK: 
Az intézmény saját bevétele a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. (1. sz. melléklet). 
Étkezést a dolgozók nem vették igénybe, ezért itt nem képződött bevétel. 

 
A támogatásértékű bevételek a pályázatokon nyert támogatásokat mutatják: 
 
CSSP-TANCHAZ-2018-0275 „Három éjjel, három nap, kimulatom magamat..” elnevezésű 
táncház-sorozat megrendezésére kapott pályázat 800 e Ft összegben. 
CSSP-NEPTANC-2018-0798 Csoóri Sándor Alappal kapcsolatos népi kultúra támogatására 
kapott pályázat 1200 e Ft összegben 
V. Országos Fegyverneki verbunkverseny 106107/01250 NKA pályázat 600 e Ft összegben. 

        EFOP-1.1.1-15-00001 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című pályázat 412 e 
Ft     összegben, amelyből 75 e Ft 2019-ben kerül jóváírásra. 
 
A véglegesen átvett pénzeszközök lakossági befizetéseket összesen 28 e Ft, és a vállalkozások 
befizetéseit mutatja összesen 40 e Ft összegben 
 
Az intézményfinanszírozást az intézmény igény szerint kérte a 1/2018.(II.16.) sz. önkormányzati 
rendelet alapján.  
 
Az előző évi pénzmaradvány belső átcsoportosítást eredményezett. 
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KIADÁSOK 
A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően 
alakult.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok a járulékköteles jövedelmektől függően alakultak. 
 
A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik a módosított előirányzathoz képest. 
Az energia kiadások maradványa 160 e Ft amely szabad maradvány és visszafizetésre kerül. 
A kötött dologi kiadások maradványa 426 e Ft amely kötött maradvány. 
Az egyéb dologi kiadások maradványa 1635 e Ft melyből 1404 kötött és 232 e Ft szabad 
maradvány és visszafizetésre kerül. 
 
Az intézmény az önkormányzat által vállalt többlet feladatokra ˙(„Fegyvernek Város Napja”, 
fellépő csoportok útiköltsége) kapott előirányzatot felhasználta. A fent említett rendezvényekkel 
összefüggésben megnőtt a szakmai anyag, fellépő művészek díja, gépkocsi használat és az egyéb 
kiadás, amelyek előirányzatára a teljesítésnek megfelelően módosítási javaslatot nyújtottunk be. 
Az Áfa a fenti kiadások függvényeként alakult. 
 
Felújítás és beruházás: 
 
A Klubkönyvtár, Ady Endre út 50. szám alatti épület parkettázása 252.304,- Ft értékben valósult 
meg, a Művelődési Ház, Szent Erzsébet út 184. szám alatti gazdasági épület nyílászárók cseréje 
3.468 e Ft értékben, melyből 968 e Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatás volt. A 
gazdasági épület villamos vezetékek cseréje és a könyvtár akadálymentesítése ebben az évben 
nem valósult meg az előirányzatból, helyette gazdasági épület betonozása és hidegburkolását 
végezték el. Az elmaradt munkálatokat a 2019.évi előirányzat terhére fogják megvalósítani. 

 A Művelődési Ház az alábbi eszközöket vásárolta: 
       Kis értékű tárgyi eszközök az alábbiak voltak: Karácsonyi égősor, vasaló, mikróhullámú sütő, 

vízforraló, fali hamutartó, mikulás ruha, ülőpárna, tp link, gsm modul, szintetizátor, fogas, 
mikrofon, mozgásérzékelő, hűtőszekrény, fagyasztó, sörpad, mikrofon állványtartó, rovarcsapda 
492.254 ,-Ft összegben. . (3. számú melléklet) 

         Informatikai eszközök: Winchester, Router 50.273,- Ft összegben. (3. számú melléklet) 
 
e.) Az intézmény a dolgozók, a külsős munkatársak, az önkéntesek munkáját és a tárgyi feltételeket 

erőn felül kihasználva igyekszik eleget tenni a céljainak. A tevékenység sokrétűsége mellett 
igyekezett minden igényt kielégíteni. 

 
f.) A költségvetési rendeletben kiemelt feladatok végrehajtásának értékelése:  

A módosított költségvetési rendeletben szereplő kiemelt feladatok közül a rendezvények egyre 
több látogatót vonzanak. 
A visszatérő rendezvényeket a település lakói is és a máshonnan ide érkezők is várják. 
A fellépő csoportok útiköltségére költött összeggel a település hírnevét öregbítettük. 
A fenti támogatásokra nagy szüksége volt az intézménynek és a község közművelődésének. 
 

 
g.) Az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványa:   323 162 Ft 
        (5. számú melléklet) 
  
III. ÖNKORMÁNYZAT 

 
  
Az Önkormányzatnál a  feladat ellátó dolgozók létszámának költségvetési kerete 2018. évben  
20,27 fő volt. A  teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 19,46 fő,(ebből 
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részmunkaidős foglalkoztatott 1 fő) Az előirányzattól való  0,81  fős eltérés oka, hogy a 
közterület rendjének fenntartásán 1 fő álláhely nem került betöltésre egész évben.   
    
 A közfoglalkoztatottak éves  tervezett létszáma 202,47 fő volt ezzel szemben a 2018. évi 
teljesített átlagos statisztikai létszáma 213 fő.  Az eltérés abból adódik hogy az  évközben 
induló programok  létszáma az előirányzathoz képest túlteljesült.  
  
 

Önkormányzat  (fő) (fő) 
Kormányzati Funkció 
megnevezése 

Előirányz. Teljesítés Eltérés 

Jogalkotás 1,00 1,00 0 
Város és községgazdálkodás 8,77 8,83 +0,06 
Hús áru kiskereskedelem 0,50 0,50 0 
Közterület rendjének 
fenntartása 

4,00 3,13 -0,87 

Növénytermesztés 6,00 6,00 0 
Közfoglalkoztatás összesen 202,47 213,00 +10,53 
Eből téli közfogl. 20,83 20,83 0 
Hagyományos közfogl 55,73 55,73 0 
Minta közfogl. 125,91 136,44 +10,53 
-ebből köalkalmazott 1 1 0 
Foglalkoztatott összesen: 222,74 232,46 +9,72 

 
 
Bevételek alakulása 
 
Az önkormányzat bevétele 2018. évben 2.410.495 eFt volt. A teljesítés 98,5%-os az 
előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül:  
A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 98,54 %-os. A bevételi 
lemaradás 1.936 eFt, mely nagyrészt abból adódik hogy 2018-ban a tervezett bevételeink közül 
nem minden ralizálódott.  
A közhatalmi bevételek az előirányzathoz képest 100,01%-os teljesítést értek el. Mind a 
magánszemélyek kommunális adójából, mind a helyi iparűzési adóból az előirányzatnak 
megfelelően teljesültek a bevételek. Az egyéb közhatalmi bevételekből ,  a gépjármű adóból a 
tervezett bevétel  realizálódott a beszámolási időszakban.         
    
A tervezett állami támogatásokból mindösszesen 615.937 eFt folyt be , ami a módosított 
előirányzat 100,00 %-a.  A normatívákból,  kötött felhasználású támogatásokból , az egyéb 
központi támogatásokból is egyaránt az előirányzatnak megfelelő bevétele volt az 
Önkormányzatnak.  (a 2018. évi elszámolás során 3.900 Ft visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzatnak) 
A felhalmozási bevételek  a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os  összeg folyt be. 
A támogatás értékű bevételeknél a  teljesítés összességében  91,48 %-os , összeg szerűen 
373.322 eFt volt 2018. évben. Itt szerepelnek a start munkaprogramhoz kapcsolódó 
támogatások,  a felhalmozási bevételeknél a beruházási finanszírozás.   
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek együttes teljesítése 100,00 %, a tervnek 
megfelelő. ( Mezőőri járulék)  
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A kölcsönök módosított tervhez viszonyított visszatérülése 100 %-os. A kölcsönök törlesztése 
nem a tervnek megfelelően alakult,  a kliensek a megállapodásokban foglaltakat csak részben 
teljesítették. Az előirányzat ennek alapján került megállapításra. 
Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal zavartalan működése és az ellátandó feladatok 
megvalósulása érdekében 2018. év folyamán  hitel felvételre év közben volt szükség. Az 
időszakos forráshiányt a folyószámla hitel igénybe vételével kezelni tudtuk.  
Az előző évi maradvány 100%-ban felhasználásra került. 
 

 A kiadások alakulása: 
 
A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy az Önkormányzatnál előirányzott kiadások 
összességében 62,04 %-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton belül 
teljesültek 1.518.340 eFt összegben. Ezen belül:  
A személyi juttatások összességében 91,12 %-os teljesítést mutatnak.   
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően, 83,76%-ra teljesültek.  
Dologi kiadásra 364.747 e Ft-ot tartalmazott az Önkormányzat költségvetése, melynek 
86,72%-a valósult meg 316.319   eFt  összegben,  a kiadási megtakarítás  48.428  eFt. 
Az átadott pénzeszközök együttes kiadásai 100%-ban teljesültek. 19.363 eFt összegben. 
Az ellátottak pénzbeni támogatásaira tervezett kiadások teljesítése összességében 99,92%-os. 
Az szociális jellegű kifizetésekre tervezett összegből 3 eFt nem került felhasználásra.    
A felhalmozási kiadások  22,53% -os teljesítést mutatnak a beszámolási időszak végén.( A 
zárszámadási rendelet tervezet 2-3. számú melléklete részletesen tartalmazza a 2018. évre 
előirányzott felújításokat, beruházásokat és azok teljesítését.) A Topos pályázatok 
megvalósítása 2019. évre húzódik át. 
Az adott kölcsönökre tervezett összeg 100%-a került kiutalásra, 2.775 eFt összegben.   
A támogatás értékű kiadások  teljesítése 100 %-os volt.  
Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás összege 460.042 eFt volt 2018. évben, ami 
100%-os teljesítést jelent .   
A megelőlegezett állami támogatást az Önkormányzat 100%-ban visszafizette 2018-ban. 
 
 
IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL  
 
 A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzati testületi szervekhez 
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkáját előkészíti, 
végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző 
operatív vezetése mellett. Gazdasági szervezete útján ellátja az önkormányzat és intézményei 
gazdálkodási feladatait.   Gondoskodik a fegyverneki  lakosok önkormányzati ügyeinek minél 
magasabb színvonalon történő ellátásáról.   
 
A feladat ellátó dolgozók  a teljesített átlagos állományi statisztikai létszáma 22,99 fő, az 
alábbi tábla szerint.    
 

COFOG Előirányz
. 

Teljesítés 

Önkormányzati 
igazgatás és 
jogalkotás  

22,75 20,99 

Adó-illeték  2 2 
Foglalkoztatott 24,75 22,99 
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összesen: 
 
 
A Polgármesteri Hivatalnál összességében  2018. december 31-én a munkajogi záró létszám 24 
fő volt. (melyből a  jegyző 1 fő, köztisztviselő 23 fő)  A polgármesteri Hivatalnál egyéb más 
jogviszonyban foglalkoztatott személy nem volt.  
A  2018. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett  álláshely 24,75 fő. Az módosított 
előirányzathoz viszonyítva év végére a teljesítés  92,89 % -os, 22,99 fő . 
 
 Az előirányzattól való   eltérés okai:  
 

+0,08 1 fő pénzügyi dolgozó intézményből áthelyezve 2018.december1-től 
+0,26 1 fő igazgatási dolgozó Gyes megszakítás( szabadságon ) betöltetlen  
-1,00 1 fő betöltetlen álláshely  
-0,10 1 fő dolgozó évközbeni  GYES 
-0,25 1 fő munkaügyi előadó álláshely 6 órában van betöltve  
-0,75 1 fő álláshely csak  évközben  került betöltésre 
-1,76 fő  Eltérés ÖSSZESEN 

 
 
Rendelkezésre álló épületek, az intézmény kezelésébe adott vagyon állományában 
bekövetkezett változások :  
 
A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal  rendelkezésére áll Fegyverneken 1 db, 590 m2 
alapterületű ingatlan a berendezéseivel együtt, Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz. alatt, 
megfelel az alapvető szükségleteknek, alkalmas a funkciói ellátására. 2013. január 1-től a 
Törökszentmiklósi Járási Hivatal működtet az épületben kihelyezett ügyfélszolgálatot.  2017. 
októberében a gazdasági szervezet a Szent E. út 167/a szám alatti épületének felújítása, irodák 
kialakítása és berendezése megtörtént, a pénzügyi és vagyongazdálkodási csoport részben itt 
folytatta tevékenységét.  
 

A pénzügyi terv végrehajtását, valamint a bevételek-kiadások teljesítését részletesen a 2018. 
évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet  1. számú melléklete tartalmazza. 
 
2018. évben az állami támogatás már nem fedezte teljes egészében  a Polgármesteri Hivatal 
működését. 
Az intézmény 2018. évi költségvetésének módosított bevételi  előirányzata 123.198 eFt volt. A 
tervezett bevételek  100 %-ra  teljesültek.  A kiadási előirányzat  123.198 eFt volt,  kiadásait a 
Polgármesteri Hivatal ezen belül, 99,51 %-ra, 122.593 eFt összegben teljesítette.    
 
 
A bevételek teljesítésének alakulása : 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeit  összességében 100%-ra teljesítette. Ezen belül :  
A működési bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,78 %-os.  Ezen 
belül a bevételek az intézményi működési bevételekből keletkeztek .( igazgatási és az 
adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódó díjbevételekből származtak) Bevételi lemaradás 1 
eFt. 
Az előző évi maradvány átvétele 1.178 eFt összegű.  100%-os.  
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A polgármesteri hivatal működéséhez az Önkormányzat az előirányzatnak megfelelően 
120.205 eFt intézményfinanszírozást biztosított 2018. évben, állami támogatásból és saját 
bevételeiből. (állami támogatás : hivatali működés támogatása bérkompenzáció )  
 

A kiadások alakulása: 
 
A kiadások vizsgálata során megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatalnál az előirányzott 
kiadások összességében 99,51%-ban valósultak meg, a kiemelt előirányzatok előirányzaton 
belül teljesültek.  
A személyi juttatások összességében 99,45 %-os teljesítést mutatnak.  A kiadási megtakarítás 
összesen   477 eFt.  
A járulék kiadások a személyi juttatások kiadásainak megfelelően teljesültek. 99,98%-ra 
Dologi kiadásra 12.502 e Ft-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal  költségvetése, melynek 
99,01 %-a valósult meg 12.378 eFt  összegben.   
Az ellátottak pénzbeni juttatásaira tervezett összeg 100 %-a felhasználásra került 2018. 
évben. Melynek fedezete 100%-ban állami forrás volt. 
(GYVT ellátások) 
Felhalmozási kiadásokra  733 eFt-ot tartalmazott a Polgármesteri Hivatal költségvetése, mely 
99,86%-ban 732 eFt összegben valósult meg a 3. számú melléklet szerinti eszközök 
beszerzésével. 
 
Az előző évi maradvány 100%-ban átadásra került. 
 
 
A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA 
 
a., Az intézmény által ellátottak létszáma:     
 
Hársfa úti konyha 

Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 
Bölcsőde 10 10 10 10 
Óvoda  197 215 197 
Iskola  260 216 247 
Felnőtt   33  
Összesen 10 467 474 454 

Hunyadi úti étterem                                           
Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 
Óvoda   0  
Iskola   180  
Felnőtt   168  
Összesen 0 0 348 0 

Intézmény összesen                                            
Ellátottak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna 
Bölcsőde 10 10 10 10 
Óvoda  197 215 197 
Iskola  260 396 247 
Felnőtt   201  
Összesen 10 467 822 454 

 
 Intézményünk összesen 2018. évben naponta átlagosan 822 fő részére biztosított étkezést. 
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 Így a kapacitás kihasználtság 63,23 %-os volt. Ez az átlag ellátott létszám a tervezett 928   
főhöz képest 106 fővel kevesebb, ami az  iskolás ellátottak létszámának csökkenéséből  
adódik. A szünidei gyermekétkeztetés ideje alatt átlagosan 280 fő iskolás részére biztosítottuk 
az egyszeri ebéd ellátást. Ebben az évben már az iskolások részére is biztosítottunk tízórait 
szeptember hónaptól. A szombati napokon átlagosan napi 56 fő felnőtt igényelte az étkezést.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b., A feladatellátást végző dolgozók: 
 
Munkakör megnevezése 2018.évi 

ered.előir.                            
(fő) 

 

2018.évi    
módosított 
előir.   (fő) 

2018. évi 
teljesítés   

(fő) 

Eltérés 
mód.előr.-

tól (fő) 

Intézményvezető 1 1 1 - 
Élelmezési adminisztrátor 1 1 1 - 
Élelmezésvezető 1 1 1 - 
Gépjárművezető 1 1 1 - 
Szakács (főszakács ) 2 2 2 - 
Szakács (árukészlet felelős) 2 2 1 -1 
Konyhalány 4 4 4 - 
Konyhai kisegítő 4 4 4 - 
Hentes 0,50 0,50 0,50 - 
Összesen 16,50 16,50 15,50 -1 
 
Az intézmény által foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 15,50 fő volt 2018. 
évben. 
Az adminisztratív dolgozók létszáma három fő. Egy fő gépjárművezető végezte az ételek 
kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. 
A négy fő konyhai kisegítők az általános iskolákban a tálaló konyhai dolgozók, akik 2014. 
január 1-jétől a Gyermekélelmezési Konyha alkalmazottai. Az ételek előállítását naponta 
11,50 fő fizikai dolgozó látta el. Így egy fő fizikai dolgozóra 71,48 fő ellátása jutott. A fizikai 
dolgozók munkáját három fő közfoglalkoztatott dolgozó segítette az időszak alatt. Az időszak 
alatt egy fő létszám csökkenés történt, gyermekvállalás miatt egy fő szakács (árukészlet 
felelős) állás helye üresedett meg. 
 
c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:  
 
A rendelkezésre álló épületek száma 4 db. 
Az épületek alapterülete összesen: 



21 

Hársfa úti Konyha:                                                            288 m2 
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:                 73 m2 
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész:            165 m2 
Hunyadi úti Étterem:                                                         526 m2. 
 
A Hársfa úti konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására. Az 
épület belső helységeinek korszerűsítése (nyílászárók cseréje, csempeburkolat csere, villany- 
és vízvezeték rendszer felújítása) 2016. évben megtörtént. A tisztasági festésen kívül  2018. 
évben jelentős beruházást nem hajtottunk végre az épület, valamint a berendezés 
vonatkozásában.  
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz 
állaga miatt nem alkalmas az önkormányzattól bérelt Volkswagen Crafter típusú gépjármű 
elhelyezésére. 
A Hunyadi úti étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak. 
Kisebb konyhai felszereléseket (tányérokat, evőeszközöket) vásároltunk az időszak alatt. 
A viszonylag alacsony ellátott létszám miatt (a két konyha főző kapacitása összesen: 1 300 
adag, teljesített adagszám pedig: 822 adag) tervezzük egy telephelyen, a hársfa úti konyhán 
történő működés kialakítását.  
  
d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának 
értékelése 
 
A közétkeztetés számára a 37/2014.(IV.30).sz.EMMI rendelet szigorú táplálkozás-
egészségügyi előírásokat tartalmaz. A napi feladatok ellátása során törekedtünk arra, hogy a 
különböző korcsoportok részére biztosítani tudjuk ezeket a feltételeket. A bölcsőde részére a 
napi menütől eltérően külön, a korcsoportjuknak megfelelő étrendet állítunk össze. 
Törekedtünk a változatos étrend kialakítására. A felnőtt étkeztetésben a kétfogásos menü 
kialakítása sikeres volt. Mivel van igény a kétfogásos menüre, továbbra is figyelünk a 
változatosságra. Az önkormányzat által termesztett zöldségféléket folyamatosan felhasználtuk 
a napi étkeztetések során. A költségvetésben tervezett nyersanyag norma összegéből fedezni 
tudtuk az élelmezési kiadásokat. A napi működési feladatokon felül szabad kapacitásunk 
erejéig rendezvényeket vállaltunk, ezen kívül elvitelre hideg- meleg ételek készítését 
vállaltuk.  
   
e.,  A költségvetés alakulása: 
Az intézmény összes bevétele 2018. évben 150 683 e Ft lett, teljesítése 99,58 %-os. Ebből az 
étkezési térítési díj bevétele 63 433 e Ft, ami 99 %-os teljesítésnek felel meg. Az időszak alatt 
az étkezési térítési díj előirányzatát megemeltük 10 000 e Ft-tal. Mivel az Orczy Anna 
általános iskola egyházi fenntartás alá került, ezért az étkeztetésük a továbbiakban saját 
bevételként történik a normatív étkeztetés helyett. 
 Az előző évi pénzmaradvány összege 2 241 e Ft. Az intézményfinanszírozás összege 84 997 
e Ft, teljesítése 100 %-os. A normatív gyermekétkeztetés biztosításához 81 167 e Ft-ot 
vettünk igénybe, ebből a szünidei gyermekétkeztetés összege 8 398 e Ft. Az eredeti 
előirányzathoz képest a normatív támogatás összege jelentősen csökkent összesen 21 945 e 
Ft-tal, ami egyrészt az Orczy Anna általános iskola fenntartásának változása miatt, másrészt 
az iskolás étkezők létszámának csökkenése miatt történt. 
 Önkormányzati kiegészítést vettünk igénybe 2 500 e Ft összegben, amit az Orczy tálaló 
konyha kialakítására fordítottunk. A közalkalmazottak részére kifizetett bérkompenzáció 
fedezetére 1 330 e Ft egyéb támogatást igényeltünk. 
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Az intézmény összes kiadása 146 186 e Ft lett, teljesítése 96,60 %-os. A személyi juttatások 
összege 37 138 e Ft. A személyi juttatások előirányzata évközben módosult, csökkent 1 230  e 
Ft-tal, az időszak során fel nem használt összeggel.  A munkaadókat terhelő járulékok összege 
7 583 e Ft, teljesítése a bérfelhasználással arányos. A dologi kiadások fedezetére 98 182 e Ft-
ot fordítottunk, teljesítése 95,13 %-os. Az élelmiszer beszerzés összege 68 804 e Ft, ami 93,40 
%-os teljesítésnek felel meg.  Az energia kiadások összege 10 043 e Ft, teljesítése 98,44 %-os. 
Az egyéb dologi kiadásokra 19 335 e Ft-ot fordítottunk. Az időszak alatt 3 283 e Ft értékben 
beruházást hajtottunk végre. Az Orczy tálalókonyha kialakítására 2 500 e Ft-ot használtunk 
fel. Informatikai eszközöket (1 db számítógép, 1 db nyomtató) vásároltunk 97 e Ft értékben. 
Kis értékű konyhai eszközök (tányérok, poharak) vásárlására 521 e Ft-ot használtunk fel. Az 
élelmezési irodában légkondicionáló berendezés került felszerelésre 165 e Ft értékben.   

 
 
B.) MEZŐGAZDÁLKODÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI 
INTÉZMÉNY 
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.  
Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 15/2018. (I.25) sz. 
önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak: 
 

COFOG szám COFOG elnevezés 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése  

042220 Erdőgazdálkodás 

042360 Halászat, haltenyésztés 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047120 Piac üzemeltetése 
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 

51030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú 

tevékenységek kiadásai és bev. 
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Kötelező feladatok: 
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
begyűjtése, szállítása) 
Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása. 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások 
Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás) 
Közutak üzemeltetése. 
Zöldterület kezelés 
 

Önként vállalt feladatok: 
Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés) 
Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.  

 
Az Intézmény SZMSZ alapján elfogadott létszám 18,75 fő. 
 
A betöltött foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként: 
 

 Szakfeladat 
Foglalkoztatott 

betöltött álláshelyek 
(fő) 

1.  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0,5 
2.  Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, 

szállítás 
0,5 

3.  Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 
4.  Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1 
5.  Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 0 
6.  Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés 0 
7.  Város, és községgazdálkodás 0,75 
8.  Köztemető fenntartás, működtetés 7 
9.  Közutak, hidak üzemeltetése 1 
10.  Zöldterület kezelés 4 
11.  Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás 1 
12.  Erdőgazdálkodás 0 
 Összesen: 16,75 

 
Kötelező feladatok: 
 

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 
 
Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A 
szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítóidom), a 
jelenlegi rákötési arány 79,7 %, mely 2.121 ingatlant jelent, valamint Örményes településen 
2016-tól üzemel a szennyvízhálózat, ott a rákötési arány 68%-os.  
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A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a 
városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.  
Bevételek (3.931 eFt) 
Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 
4 önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződést 2018. évre: Fegyvernek, Örményes, 
Kuncsorba és Tiszabő településekkel.  
A begyűjtött mennyiségek a 2018. évben településenként.  
 

Település Lakossági (m3) Nem lakossági (m3) (összesen (m3) 
Fegyvernek 98 1314 1412 
Örményes 15 41 56 
Kuncsorba 67 48 115 
Tiszabő 20 470 490 

Összesen: 200 1873 2073 
 
A szennyvízszippantás-, szállítás közszolgáltatásból a bevétel folyamatos csökkenése 
figyelhető meg, Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, 
valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt is.  
 Kiadások (4.415 eFt) 
 
A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető bére és járulékai (50 %) valamint a szennyvíz 
ártalmatlanítási költsége, és a Mercedes Benz Atego 6 m3-es IZZ-582 frsz-ú jármű minimális 
fenntartási és karbantartási költségének kifizetése történt meg a szakfeladaton 
A szakfeladat egyenlege: -484 eFt 
 

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás: 
 
Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatást 2018. január 23-ig a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. látta el, ezt követően a tiszafüredi NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 
Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató 
adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást 
kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. 
A közszolgáltatástól független, egyéb intézményi feladat a településen összegyűjtött (START 
közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját 
tevékenysége (pl. temetői hulladékok) során keletkező hulladékok elszállítása.  
A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes 
hulladékkezelési engedéllyel. 
Bevételek (2.633 eFt) 
A bevételek között az Önkormányzatnak számlázott illegális hulladék bevétele mely 57,76 
tonna volt az év folyamán. 
Kiadások (2.833 eFt) 
 
A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető bére és járulékai (50%) kerültek kifizetésre, 
dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (57,76 tonna illegális + 21,92 tonna temetői hulladék) 
ártalmatlanítási költsége került kifizetésre a NHSZ Kétpó Kft. részére.  
 A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m3-es zárt felépítménnyel szerelt 
szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, és 
műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díja került kifizetésre. 
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Szakfeladat egyenlege: -200 eFt 
 

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 
 
Az Intézmény feladata 12 db önkormányzati tulajdonú épületben 21 lakás (összesen 1.215 m2) 
bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. A lakások felújítása szükséges, 
azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg kerül kifizetése. A tervek szerint 2018. 
évben 3 ingatlan felújítása (Damjanich út 143. – 4 lakás, Szent E. út 179. – 3 lakás, Szent E. út 
152. – 2 lakás) kezdődött el és jelenleg is folyamatban van pályázati forrásból. 
Bevételek (2.916 eFt) 
Önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal a lakások bérbeadásából származó bevétel 
realizálódott a szakfeladaton.  
Kiadások (3.623 eFt) 
 
Kiadásaink nagy részét 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai teszi ki illetve minimális 
karbantartási és energia költség, amelyeket az üresen álló ingatlanok után fizettünk ki az év 
folyamán. 
Ingatlanaink után kifizetett vagyonbiztosítás költségének kiadásai is ezen a szakfeladaton 
jelent meg. 
Szakfeladat egyenlege: - 707 eFt 
 

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése: 
 
Az Intézmény feladata 10 db önkormányzati tulajdonú épületben 18 bérlemény (összesen 
1.742 m2) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el. 
Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor 
Magyarország Zrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft.) 
Bevételek (3.790 eFt) 
 
2018. évre 6 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú 
berendezések bérbeadásából származó bevétel realizálódott a szakfeladaton. 
Kiadások (3.457 eFt) 
 
1 fő alkalmazott munkabére és járulékainak kifizetése történt meg a szakfeladaton az év 
folyamán. A dologi kiadások között minimális karbantartási, illetve állagmegóvásra fordított 
költségek kiadásai, valamint a kiadásra nem kerülő ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és 
villamos energia költségeinek kiadásai jelentkeztek a szakfeladaton. (alapdíjak és minimális 
fogyasztási díjak)  
Szakfeladat egyenlege: + 333 eFt 
 

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek: 
 
Az Intézmény feladata a Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km2 
területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú 
Alsóréti Holt-Tisza. 
 
Településünkön a belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza vízjogi üzemeltetési 
engedély alapján 15.657 m.  
Külterületen 2 szivattyútelep (Alsóréti- és Büdöséri), belterületen pedig 11 belvízátemelő 
aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük. 
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2018 őszén üzemeltetésre átadásra került a KÖTIVIZ-ig részére a Büdöséri csatorna, a 
Büdöséri összekötő csatorna , a Kocsordosi A csatorna és a Büdöséri és Alsóréti szivattyútelep 
és rávezető csatorna.  
Bevételek (7.482 eFt) 
A szakfeladaton realizálódott az Alsóréti Holt-Tisza V. számú tóegységén lévő víziállások 
(stégek) után beszedett mederhasználati díjak bevétele (126 db regisztrált stég, összesen 1.645 
m2, bruttó 500.- Ft/m2, valamint a 2018 tavaszán végzett belvíz-védekezési munkák bevétele. 
Kiadások (5.457 eFt) 
 
A szakfeladaton dologi kiadások között az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális 
karbantartási költsége, a bel- és külterületi belvízszivattyúk villamos energia költsége (28.500 
kwh), valamint hajtó- és kenőanyag költsége. A 2018-as év folyamán a KÖTIVIZIG kezelésű 
NK-IV-1 csatornán keresztül 100 em3 víz-vásárlása valósult meg.  
Szakfeladat egyenlege: + 2.025 eFt 
 

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés: 
 
A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m2, WC 21 
m2, összesen 208 m2) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a 
sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A 
Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése. 
 
Bevétel: (103 eFt) 
A szakfeladaton a gázdíj visszatérítése realizálódott. 
 
Kiadások: (1.621 eFt) 
A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, 
öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (7.000 kwh), 
az épület gázdíja (4.000 m3), víz- és csatornadíja (160 m3), és a szükséges karbantartási 
költségek kiadásai jelentek meg. 
Szakfeladat egyenlege: - 1.519 eFt 
 

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás: 
 
A Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti területen működtetett elárusító helyek 
(„piac”) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi 
búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott 
beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.). 
Bevételek (34.024 eFt) 
 
Közterület foglalási díjak bevétele ezen a szakfeladaton realizálódott. 
 A bevételeket a Vendel napi búcsú 1.145 eFt, valamint a Szent Erzsébet út 161. szám alatt 
kialakított elárusító helyek (piac) után beszedett közterület foglalás díjai 1.880 eFt teszik ki, 
mely az önkormányzati rendeletben szabályozott árak szerint. További bevételeinket az 
Intézmény által elvégzett alvállalkozói tevékenységek, valamint az önkormányzat 
intézményeinek elvégzett munkák bevételei teszik ki.  
Kiadások (28.424 eFt) 
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1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kiadásai. Egyéb az alvállalkozói tevékenységek 
anyagköltsége, irodaszerek beszerzése, 3 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, seprűs autó) 
minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, 
felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint a fizetendő áfa kiadások teszik ki. 
A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárusítóhelyek területének víz- 
és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (28.000 kWh villamos energia, 20.000 m3 
gáz, 180 m3 víz és csatornadíj)  
A szakfeladaton a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése: akkumulátoros fúrógép, 
csempevágó, valamint az elhasználódott irodai székek pótlása mindösszesen 193 eFt értékben 
valósult meg. 
Szakfeladat egyenleg: + 5.600 eFt 
 

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés: 
 

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken 
végezzük.  
A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A feladatot 7 fő, 3 fő fizikai 
és 4 fő szellemi dolgozó látja el. 
 
Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását 
végezzük:  

1.) Annaházi temető  5 ha 1963 m2, épületek 100 m2,  
 2.) Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m2, épületek 48 m2, 
 3.) Szapárfalui temető 1 ha 4439 m2, épületek 74 m2, 
 4.) Izraelita temető  2113 m2, 
Bevételek (29.512 eFt) 
 
A bevételeink az aktuális önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak 
szerint tartalmazzák az év folyamán elhunyt 128 fő helyi temetkezés díjait, egyéb kegyeleti 
díjait és szolgáltatásait valamint ügyintézési és szállítási díjait, 42 fő környező települések 
temetkezési díjait, illetve 55 db sírhelyváltásokat az alábbi megbontásban 33 db kettes és 13 db 
egyes sírhely újraváltásokat, 5 db urnás és 4 db gyermek sírhely újraváltásokat.  
Kiadások (36.630 eFt) 
 
7 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek kifizetésre. A temetkezési szolgáltatás- 
nyújtáshoz szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele,és a 
szakfeladaton levő 2 db gépjármű minimális karbantartási és fenntartási és hajtó kenőanyag 
költsége került a kiadásink közé.  
 Dologi kiadáson a temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb 
szolgáltatások igénybevétele (pl. hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális 
karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag költsége jelentkezett.  
A kiadások a temetkezési kellékes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található 
ravatalozók energia költségeit (5.900 kWh villamos energia, 500 m3 gáz, 570 m3 víz és 
csatornadíj) tartalmazza. 
Szakfeladat egyenlege: - 7.118 eFt 
 

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása: 
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A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km, állapota közepes, rossz. 2018. évben 
az önkormányzat a részben START közmunkaprogram keretén belül, részben saját forrásból 
végezte a belterületi utak felújítását.  
A települési úthálózat karbantartását, javítását, padkarendezését 1 fővel és 1 db munkagéppel 
látjuk el. 
Kiadások: (33.540 eFt) 
 
1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint 1 db munkagép 
minimális fenntartási és karbantartási költsége és a biztosítási díj került tervezésre. 
Útfelújításra aszfaltot intézményünk vásárolta 879,2 tonna mennyiségben, amelyből a 
belterületi utak lettek felújítva.   
Bevétel: ( - ) 
 
A szakfeladaton bevétel nem keletkezeik. Az állami támogatás összege a finanszírozási 
szakfeladaton jelent meg. 
Szakfeladat egyenlege: -33.540 eFt 
 

066010 - Zöldterület kezelés: 
 
A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek 
tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros 
fűkaszával 4 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.  
Bevételek (- eFt) 
A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás a finanszírozási szakfeladaton 
került elszámolásra. 
Kiadások (13.240 eFt) 
 
4 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek kifizetésre, valamint az üzemeltetett gépek 
minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége került elszámolásra a 
szakfeladaton 
Szakfeladat egyenlege: - 13.240 eFt 
 

042360 - Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás: 
 
Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a  
holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.  
 
Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken és a környező településeken 
(Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós) kerülnek értékesítésre.  
A halőrzési feladatokat az intézmény részéről 1 fő halászati őr látja el. 
Bevételek (14.651 eFt) 
 
A bevételek között került elszámolásra a 2018. évben értékesített területi engedélyek amelyek 
az alábbi táblázat alapján kerültek eladásra.  
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Kiadások (15.193 eFt) 
1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek kifizetésre. Alsóréti Holt-Tisza 
Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő 
telepítése vált szükségessé. 
Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, 
területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, és a 
vizsga és egyéb hatósági díjak kerültek elszámolásra. 
 
A szakfeladaton számoltuk el a törpeharcsa állomány gyérítéséhez szükséges varsa beszerzését 
180 eFt értékben. 
Szakfeladat egyenlege:- 542 eFt 
 

042220 - Erdőgazdálkodás: 
 
2018. évben 247,25 q vegyes tűzifa értékesítését végezte intézményünk, mely saját 
önkormányzati területek karbantartása, gyérítése során kerül tervezésre. (Belvízelvezető 
csatorna parti sáv és meder tisztítása)  
Bevétel (584 eFt) 
 
A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre került az intézményi utasítás szerinti 
2.000.-/q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás 
keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra. 
Kiadás (134 eFt) 
 
A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag, karbantartási költség került kifizetésre. 

        

  

Fegyverneki 
HE. 

T.miklósi 
HE. 

Sárszögi 
Sport HE 

Munkás 
HE. 

(Kisújsz.) 

Tiszapüsp. 
HE. 

Hubai 
Horgászbolt Összesen 

Felnőtt 
éves 105 292 45 39 54 14 549 

Ifjúsági 
éves 4 6 0 0 1 0 11 

Gyermek 
éves 35 67 8 2 5 2 119 

Női éves 1 6 0 1 1 0 9 

Csónakos 9 160 12 12 40 2 235 

Felnőtt 
napi 5 115 80 19 12 90 321 

Felnőtt 
napi 
csónakos 

0 88 7 6 30 9 140 

Ifjúsági 
napi 1 3 0 0 0 2 6 

Gyermek 
napi 0 5 2 1 0 5 13 

Felnőtt 
heti 0 2 3 0 0 0 5 



30 

Szakfeladat egyenlege: + 451 eFt 
 

018030 - Finanszírozás: 
 

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel 
terveztük a költségvetést: 
 
2018. december havi bérkompenzáció 1.301 eFt 
Közutak fenntartásának alaptámogatása 10.347 eFt 
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 12.120 eFt 
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása 100 eFt 
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás 25.354 eFt 

Összesen: 49.222 eFt 
 

Összegzés 
A 2018. évi költségvetési évben intézményi szinten 150.784 eFt (melyből 99.629 eFt 
működési 23.868 eFt állami támogatás és 25.354 eFt önkormányzati kiegészítés) bevételt 
realizált.  
Ténylegesen 148.573 eFt kiadása jelentkezett az intézménynek. 
Kiadásaink megoszlása következő: bérköltség: 43.316 eFt, járulék 8.344 eFt,dologi 
kiadás: 96.540 eFt, beruházás 373 eFt. 
 
A fentiek figyelembe vételével intézményünk + 2.211 eFt bevételt realizált 
 
C.)ORVOSI RENDELŐ 
 
                                                Háziorvos:       Házi gyermekorvos:       Fogászat:       Védőnők: 
Orvosi körzet:        3 db                        2 db                          2 db 4 db 
    - ebből vállalkozás        1 db                        1 db                          1 db 0 db 
Ügyeleti feladat-ellátást 2018. március 01. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. látja el.  
      

A védőnői szolgálat által ellátottak száma 2018. szeptember 30.-i állapotnak megfelelően:  

Megnevezés: Várandós 

anyák száma: 

0-6 éves korú 

gyermekek 

Oktatási 

int.nem járó, 

otthon gond. 

Oktatási 

intézménybe 

járó gyermek 

I. körzet 8 43  105 

II. körzet 8 85  105 

III. körzet 8 40  124 

IV. körzet 6 59  99 

Összesen:  30 227  432 

  

Az intézményi létszám: 

A 2018. évben 11,5 fő közalkalmazott dolgozott. 
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A takarítási feladatokat  fő látja el napi 7-7 órás munkarendben. 1 fő pedig 6 órában. 
A 4 védőnői körzetben jelenleg 3 fő védőnő látja el a feladatokat, 1 fő védőnő jelenleg 
GYED-en van, a körzetének helyettesítéséről 2 védőnő megosztva gondoskodik.  
A háziorvosi körzetekben egy közalkalmazott orvos látja el feladatait, míg a jelenleg 
betöltetlen körzetben 2 fő háziorvos vállalkozóként és 1 fő közalkalmazott megbízási 
szerződéssel végzi  a helyettesítést.  
 

Feladatellátást végző dolgozók létszáma: 

COFOG szám/megnevezés Munkaviszony jellege Besorolás 
Engedélyezett 

létszám 
072111 Háziorvosi alapell.     3,81255 

  Teljes munkaidő szellemi I5 1,00 
  Teljes munkaidő szellemi D10 1,00 
  Teljes munkaidő szellemi E4 1,00 
  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,25 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,1969 
 Teljes munkaidő fizikai A8 0,1969 
 Teljes munkaidő fizikai A8 0,16875 
072111 Házi gyerm.orvosi 
szolgálat     1,63745 

  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,200 
 Teljes munkaidő szellemi E2 1 
 Teljes munkaidő fizikai A8 0,1531 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,1531 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,13125 

072311 Fogorvosi alapellátás     0,35 
  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,1 
 Teljes munkaidő fizikai A8 0,0875 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,0875 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,075 
074031 Család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás     4,825 
  Teljes munkaidő szellemi F7 1,0000 
  Teljes munkaidő szellemi F2 1,0000 
 Teljes munkaidő szellemi F2 1,0000 
 Teljes munkaidő szellemi F2 1,0000 
  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,2000 
 Teljes munkaidő fizikai A8 0,21875 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,21875 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,1875 
072112 Háziorvosi ügyeleti 
ellátás     0,7 
  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,2 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,175 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,175 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,15 
074032 Ifjúság- egészségügyi 
gondozás     0,1751 
  Teljes munkaidő szellemi  F2 0,05 
  Teljes munkaidő fizikai A8 0,0438 
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 Teljes munkaidő fizikai A8 0,0438 

  Teljes munkaidő fizikai A8 0,0375 

Összesen     11,5 
 

A rendelkezésre álló épületek száma, területe m2-ben, épületek állagának minősítése, 
alkalmasak- e a funkció ellátására. 
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 
m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2. 
A felújított háziorvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről 
szóló 60/2003.(X.20.) sz. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel.  
 
A pénzügyi terv végrehajtása, bevételek és kiadások alakulása: 
Az Orvosi Rendelő 2018. évi eredeti bevételi előirányzatainak, módosított bevételi 
előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása bevételi forrásonként bontásban:  

Eredeti előirányzat:  95.633 e Ft 
Módosított előirányzat:  79.550 e Ft 
Teljesítés:  79.226 e Ft 
Teljesítés %-a:   99,59   % 
 

 

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 79.226 e Ft 
 

- A működési bevételek: Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff ügyeleti 
hozzájárulása 2018. január és február hónapra. Március 01. napjától az ügyeleti 
feladatokat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi. A működési 
bevételekhez tartozik a vállalkozó orvosok működési költség hozzájárulása, gépjármű 
és lőfegyver alkalmassági vizsgálat és INR mérés díja illetve a fogorvosok számára 
magánrendelés céljából helyiség bérbeadásából származó díjak 8.381 e Ft értékű 
teljesülése is. 

- Intézményfinanszírozás tekintetében a rendelő működéséhez a bérkompenzáció 230 
e Ft összegű fedezetén túl egyéb kiegészítésre nem volt szükség. Az ügyeletet végző 
cég és az önkormányzat között kötött feladat-ellátási szerződés értelmében a Kft. által 
küldött számlák összegét az önkormányzat egyenlíti ki.  

- Támogatás értékű bevétel: a TB egészségügyi finanszírozás összege 67.070 e Ft. 
2018. január 01. napjától az I. sz. háziorvosi körzet működtetése és fenntartása ismét a 
mi feladatunkká vált, az előző évhez képest így jelentősebb eltérés tapasztalható a 
NEAK finanszírozás tekintetében.  

- Előző évi pénzmaradvány: összege 3.545 e Ft.  
 
Kiadások alakulásának bemutatása az intézmény 2018. évi kiadási előirányzatainak, a 
módosított kiadási előirányzatainak, valamint azok teljesítésének bemutatása kiadási 
forrásonkénti  bontásban: 
 

Eredeti előirányzat:  95.633 e Ft 
Módosított előirányzat:  79.550 e Ft 
Teljesítés:  78.963 e Ft 
Teljesítés %-a:  99,26   % 
 

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 78.963 e Ft.  
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- Személyi juttatásoknál  kerülnek elszámolásra a közalkalmazottak alapilletményei, 

illetménypótlékai, valamint az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók juttatásai. Itt 
terveztük meg a külső személyi juttatásokat is, amelyek az önkormányzatnál 
alkalmazotti viszonyban nem állók részére tervezett juttatások (megbízási díjak, 
helyettesítések díja). A teljesítés értéke pedig 40.986 e Ft.  

- A munkaadókat terhelő járulékoknál kerülnek elszámolásra a béreket terhelő 
járulékok, mely a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye. A 2018. évi 
teljesítés összege 7.789 e Ft. 

- Dologi kiadásoknál a készletbeszerzések, a szolgáltatások, a különféle dologi 
kiadások, az egyéb folyó kiadások elszámolásai, valamint az ügyelettel 
kapcsolatos díjak szerepelnek. Egyéb dologi kiadás az intézmény üzemeltetési és 
fenntarási feltételeket szolgálja (irodai papír, nyomtatvány, számítástechnikai 
papíranyag, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, karbantartás, javítás, postai 
szolgáltatások, kommunikációs rendszerek működtetése, számítástechnikai eszközök 
működtetése, jármű üzemeltetése, karbantartása, gyógyszer, vegyszer beszerzés, 
szakmai készletbeszerzés és egyéb kiadások). Dologi kiadások teljesítés szintű értéke 
25.717 e Ft, ebből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( helyettesítés és  2 
havi ügyeleti díj) összege 17.746 e Ft.  

- Felhalmozás: 1.491 e Ft értékű beruházás került megvalósításra a 2018. évi 
költségvetés során. Teljes karbantartáson esett át a háziorvosi épület fűtését 
biztosító kazán, a háziorvosi és házi gyermekorvosi részen új informatikai 
program miatt a számítógépek  cseréje is aktuálissá vált, valamint bojler, 
légkondicionáló berendezés került megvásárlásra és beszerelésre. A fogászati 
körzet  általunk történő működtetése miatt beszerzésre került nyomtató, laptop, 
szekrény a rendelőbe és számos fogászati eszköz. 
 

Értékelés az intézmény működéséről: 
 
Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény alapján szervezi. Az 
egészségügyről szóló törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által 
részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi 
szolgáltatások finanszírozásának rendszerét. A törvény megfogalmazza a betegek és 
egészségügyi dolgozók jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok 
felelősségét a város lakosságának egészségügyi állapotáért. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályait a többször 
módosított 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. A rendelet alapján a NEAK a 
szolgáltatókkal finanszírozási szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és 
kötelezettségeit. 
 
Az intézményben a NEAK által támogatott háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, 
ügyeleti- és védőnői és iskola-egészségügyi szolgálat működik.  
A három háziorvosi körzetből egy vállalkozási formában működik, a másik két szolgálatot az 
önkormányzat működteti. 
A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, 
míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos 
vállalkozási formában működteti.  
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A fogászati szolgálat I-es körzetét az Euro-Poli Dentál Fogászti Kft. működtette 2018. 
október 31-ig vállalkozási formában, novembertől a feladatot a Vitaly Dent Bt. vette át Dr. 
Erdei Márta fogorvos személyes közreműködésével, míg a II-es körzet feladatait az 
önkormányzat látja el egyelőre helyettesítés keretén belül, Dr. Polgár Anita fogorvos 
közreműködésével. 
A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik, jelenleg 3 álláshely betöltött, egy körzetben 
Selymes Dóra GYED-en lévő távolléte miatt a helyettesítést másik két közalkalmazott 
védőnőnk együtt oldja meg.  
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat 
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan, 
részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg házi gyermekorvossal szakmailag 
együttműködve végzi. 
 
A 2018. év gazdálkodását – mint minden évben – a költségvetési keretek átgondolt, takarékos 
felhasználása jellemezte.  
 
A 2018-as évben is több alkalommal tartottunk szűréseket, melyeknek a lakosság körében 
nagy sikere volt. Ilyenek voltak a hallás vizsgálat és a kéthavonta megtartott ortopédiai 
szakrendelés is. 

 
 
2-3. MELLÉKLET     :    FELÚJÍTÁSOK - BERUHÁZÁSOK 
 
A felújítási feladatok ( rendelet tervezet 2. számú melléklet) 
 
Az önkormányzat költségvetése  2018. évben 50.387 eFt összegben tartalmazott felújítási 
feladatot.  A teljesített kiadás 50.383 eFt.  
Ezek között szerepelt  a Művelődési Ház és Könyvtár épület nyílászáró cseréje, a 
Klubkönyvtár belső festése parkettázás, gazdasági épület burkolása.  
TOP óvoda fejlesztés felújítási része, A Rába jármű felújítása és a Csillag út felújítása.  
A tervezett felújítási feladatok megvalósultak, részben támogatási részben saját önkormányzati 
forrásból. Az előirányzattól való eltérés kerekítésből adódik.   
 
Beruházások  (rendelet tervezet 3. számú melléklet) 
 
Beruházási feladatot 2018. évben minden intézmény végzett.  
A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde egy darab mikrohullámú sütőt szerzett be, önkormányzati 
forrás segítségével mindösszesen: 27 eFt értékben.  
A Művelődési Ház és Könyvtárnál   számítástechnikai eszközök beszerzése történt, ezen 
kívül kis értékű eszköz beszerzése történt 542 eFt összegben részben önkormányzati forrásból 
az előirányzatnak megfelelően, mely elhasználódott eszközök pótlását  is jelentette.  
Az Önkormányzat esetében megvalósult a start közmunka programhoz szükséges eszközök 
terv szerinti beszerzése.(kényszerkeverő, motorfűrész, fejőgép, hűtőgép, tejház kialakítása )   
Ezeken kívül a 3. számú mellékletben felsorolt eszközök beszerzése eszközpótlást jelentett a 
beszámolási időszakban. A TOP-os pályázatok 2018. évi ütemei a 3. melléklet szerint 
alakultak.   Összesen 167.859 eFt beruházási kiadás realizálódott az Intézményben. 
A Polgármesteri Hivatalnál szintén szükséges volt  számítástechnikai eszközök beszerzésére. 
Ezen kívül telefonkészülékek, légkondícionáló, irodai iróasztalok kerültek beszerzésre  
összesen 732 eFt összegben. 
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A Gyermekélelmezési Konyha, az Orvosi Rendelő és a Városüzemeltetési Intézmény a 
működéshez elengedhetetlenül szükséges eszközöket szerezték be részben saját bevételük, 
részben önkormányzati forrás segítségével.   
 
A 2-3. mellékletben feladatonként  bemutatott  2017. évről áthúzódó és a 2018. évben  
kezdődő és megvalósuló fejlesztések  részben eszközpótlást, épület felújítást, 
korszerűsítést az  infrastruktúra, közszolgáltatások fejlesztését szolgálták.   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót  megvitatás után az előterjesztett  rendelet tervezettel 
szíveskedjenek elfogadni. 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. április 17. 
 

    Tatár László  
                                                                                        polgármester 
 
 Készítette:     Temesváriné Bozsó Ágnes                    



Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet  u. 171. 
 
 
E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-ei ülésére az 

Önkormányzat 2018. évi maradványának megállapításáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. tv 86.§. (5) bekezdése alapján  az államháztartás 

önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a 
költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú  kormány rendelet 155. §. (2) bek. 
szerint a költségvetési szervek pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy 
időben állapítja meg. 
 
Az 1/2018.(II.16.) számú, Fegyvernek Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló többször 

módosított rendelet 17. §-a szerint  az I-VI.;  A.) ; B.) ; C.)  címek maradványát a Pénzügyi Bizottság 
vizsgálja felül. A  Polgármesteri Hivatal és a Pénzügyi Bizottság által felülvizsgált  I-VI.; A.) ; B.) ; C.)   
címek által készített éves beszámoló adatai alapján Fegyvernek Város Önkormányzatánál 2018. évben  
902.027.835 Ft  maradvány keletkezett. 
  
Az önkormányzat 2018. évi maradványának levezetését a zárszámadási rendelet 4. számú melléklete 

tartalmazza.  E táblában a pénzmaradvány keletkezési jogcímenként (összetevőnként), intézményenként 
és önkormányzatra összesítve vezetjük le, s egyben bemutatjuk a feladattal terhelt és a szabad 
(elvonásra javasolt) maradványt is. 
 
Az önkormányzat összevont maradványa 2018. évben  902.027.835 Ft, melyből kötelezettséggel 

terhelt 871.620.357 Ft, szabad maradvány : 30.407.478 eFt. 
Tartalékba helyezhető maradvány 29.000 eFt a rendelet 8. számú melléklete szerint. 
 
 
I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde  

 
A módosított előirányzathoz viszonyított 2018. évi maradvány 0,085 %, ami azt jelenti, hogy a 

162.904 e Ft-os költségvetéssel szemben 139 e Ft a maradvány.  
A maradvány előirányzati oldalról történő levezetését az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
Bevétel alakulása: 100,02 %-ra teljesült. Finanszírozásból óvodánál többlet 36 e Ft, bölcsődénél hiány 

36 e Ft, ami technikai adat, mert az intézményfinanszírozás nincs külön jelölve óvodára és bölcsődére. 
Így intézményi szinten a finanszírozás előirányzat szerint teljesült. Működési bevétel elmaradása 1 e Ft, 
oka az ezer Ft-ra történő kerekítés. Az átvett pénzeszköz teljesülése 100%.  
Kiadások alakulása: 
A kiadási megtakarítás 104 e Ft. A személyi juttatás kiadási megtakarítása 13 e Ft. Béren belül a 

törvény szerinti bér maradványa 7 e Ft, jutalom maradványa 2 e Ft, béren kívüli juttatás, közlekedési 
költségtérítés, egyéb személyi juttatás maradványa együtt 4 e Ft. A külső személyi juttatások 
(megbízási díjjal foglalkoztatott logopédusok, gyógypedagógusok) maradványa 0 e Ft.  
A járulékok maradványa - mivel a személyi jellegű juttatások járulék köteles részének függvénye, itt is 

van maradvány - 25 e Ft, melyből szocho 10 e Ft, rehab., eho, szja 15 e Ft. 
Dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések és üzemeltetési anyagok több tételén 8 e Ft, a 

kommunikációs és egyéb szolgáltatások több tételén, valamint ezek ÁFÁ-án együttesen 50 e Ft a 
megtakarítás. Az áram és gázdíj előirányzat- maradványa 7 e Ft. Kötött dologi maradványa 1 e Ft.  
A kiadási megtakarítás összegéből kötelezettségvállalással terhelt összeg 22 e Ft. 2018-ban az óvoda 

szabad előirányzat-maradványa 117 e Ft, levezetését az 5. számú melléklet tartalmazza.  



Bölcsőde 
Bevételek: 99,39 %-ra teljesültek, elmaradás 70 e Ft, - mely a kiadási megtakarítással egyező – saját 

bevétel elmaradásból (34 e Ft) és finanszírozás elmaradásból (36 e Ft) adódott.  
Kiadások: 99,39 %-ra teljesültek az e.) pontban foglaltak szerint.   
 

II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár 
 
 
 

III. Önkormányzat 
 
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 1.277.936.477 Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 976.350.156 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási bevétele: 1.132.556.840 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai: 541.985.400 Ft 
   
Alaptevékenység 

maradványamaradványa:  
892.157.743 Ft 

 
Az intézménynél 892.157.743 Ft maradvány keletkezett, melyből 867.157.743 Ft kötelezettséggel 

terhelt maradvány. A szabad tartalékba helyezhető 2018. évi maradvány összege 25.000.018 Ft. 
 
 
IV. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal 
 
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 1.813.951 Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 122.588.928 Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: -120.774.977 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási 

egyenlege: 
121.382.993 Ft 

 maradvány: 608.016 Ft 
 
Az intézmény maradványából 110.347 Ft kötelezettségvállalással terhelt, 497.669 Ft elvonható 

szabad maradvány . 
 
A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA  
 
 
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 75.451.331 Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 78.963.001 Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: -3.511.670 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási 

egyenlege: 
3.774.370 Ft 

Alaptevékenység maradványa: 262.700 Ft 
 
Az intézmény maradványa teljes egészében szabad elvonható . 
 
 
B.) Fegyverneki Mezőgazdasági Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény  
 
 
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 99.629.205 Ft 



Alaptevékenység költségvetési kiadása: 148.572.572 Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: -48.943.367 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási 

egyenlege: 
51.154.323 Ft 

 maradvány: 2.210.956 Ft 
 
Az intézmény maradványából kötelezettség vállalással terhelt maradvány: 87 eFt, szabad 

maradvány 2.124 eFt, melyből 717 eFt elvonásra kerül az intézménytől. 
 
 
C.) Orvosi rendelő  
 
Alaptevékenység költségvetési bevétele: 75.451.331 Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadása: 78.9636.001 Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege: -3.511.670 Ft 
Alaptevékenység finanszírozási 

egyenlege: 
3.774.370 Ft 

 maradvány: 262.700 Ft 
 
Az intézmény maradványa teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést a megvitatás után a zárszámadási 

rendelettel szíveskedjenek elfogadni.  
 
 
Fegyvernek, 2019. április 18. 
 
 
 
                                                                  Tatár László  
 polgármester 





 
4. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. április 25-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság támogatásáról 

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

Melléklet:  1 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán 
 

Véleményezésre 
megküldve:  

 
Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. április 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-ei ülésére a 
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. október 30-án aláírt megállapodást a 
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksággal, annak támogatásáról. A 
megállapodás szerint a támogatás éves összege 1.310.000,- forint.  
 
A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elnöksége a 3/2018.(XII.12.) sz. 
elnökségi határozatot elfogadta, amelyben a 2018. évi támogatástól eltérő támogatási igénnyel 
fordul az önkormányzat felé. 2019. évtől kezdődően az önkormányzatok lakosonként 125,- 
forint helyett 150,- forint, míg közigazgatási terület alapján hektáronként 70,- forint helyett 
84,- forint figyelembevétele mellett határozzák meg a támogatás összegét, olyképpen, hogy az 
összeget 10.000,- forintra kerekítve kell megállapítani. Fegyvernek vonatkozásában ez az 
összeg az alábbiak szerint alakul: 

lakosság 
szám 

terület 
(hektár) 

támogatás  
lakosság 
alapján 

támogatás  
terület alapján 

támogatás 
összesen 

támogatás  
kerekítve 

6447 
 

7148 967.050,- 600.432,- 1.567.482,- 1.570.000,-  

 
Fentiek alapján javaslom, hogy a köztestület elnöksége szerint meghatározott összeget 
fogadja el a képviselő-testület az alábbi határozati javaslat alapján:  
 
………./2019.(IV.25.) sz.   határozati javaslat: 
 
A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság támogatásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt megállapodás 
alapján egyetért a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság évi 
1.570.000,- forint összegű támogatásával.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár László 

polgármester urat a megállapodás aláírására. 
 
Erről értesül: 
1.) Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Kovács Sándor parancsnok 
2.) Tatár László polgármester 
3.) dr. Pető Zoltán jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 
 
Fegyvernek, 2019. április 17. 

      Tatár László 
      Polgármester 



























































































  

 
5. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. április 25-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  A Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői 
megbízásra érkezett pályázat véleményezéséről 

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

Melléklet:  1 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán 
 

Véleményezésre 
megküldve:  

 
Oktatási és Szociális Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. április 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Fegyvernek Város Polgármestere 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

___________________________________________________________________________ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-ei ülésére a Móra 
Ferenc Általános Iskola intézményvezetői megbízásra érkezett pályázat 
véleményezéséről 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerületi Központ igazgatója 
megkereste önkormányzatunkat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (3)-(4) 
bekezdésében foglaltak alapján, mely szerint a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének 
megbízásával összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt be kell, hogy szerezze 
a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.  
 
Sági István, Tankerületi igazgató úr megkereséséhez mellékelten megküldte Kovács Ildikó 
pályázó által benyújtott pályázati dokumentációt, mely az előterjesztés mellékleteként 
olvasható.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni: 
 
……/2015.(V.28.) sz.    önkormányzati határozati javaslat: 
 
A Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői megbízásra érkezett pályázat 
véleményezéséről 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. §. (3)-(4) bekezdése alapján a Móra Ferenc Általános 
Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására támogatja Kovács 
Ildikó pályázót. 
 

Erről értesül: 
1.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerületi Központ igazgatója 
2.) Tatár László polgármester 
3.) dr. Pető Zoltán jegyző 
4.) Képviselő-testület tagjai 
 
 
Fegyvernek, 2019. április 16. 
 
        Tatár László 
        polgármester 



 
6. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. április 25-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  

Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. 
ingatlan II. sz. fogászati körzet által használt rendelő 

magánrendelés céljából történő bérbeadásáról 
 

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

Melléklet:  0 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán jegyző 
 

Véleményezésre 
megküldve:  

Oktatási és Szociális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság 

 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. április 16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-ei ülésére az 5231 
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan II. sz. fogászati körzet által használt 
rendelő magánrendelés céljából történő bérbeadásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Polgár Anita azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a II. sz. fogászati körzet 
rendelőjében a rendelési időn kívül egyéni vállalkozói formában fogászati magánrendelést 
végezhessen.  
A magánrendelést hétfőtől péntekig 1430-1830 óra között, pénteki napokon 8-10 óra között 
szeretné végezni.  
Az I. sz. fogászati körzet működtetője, a VITALY DENT Bt. magánrendelés céljából havonta 
35.000,- Ft-ot fizet a rendelő használatáért. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezen a 
díjon adjuk bérbe a rendelőt 2019. június 1-től.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni 
szíveskedjen: 
 
……………/2019.(IV.13.) sz.     határozati javaslat: 
 
Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan II. sz. fogászati körzet által 
használt rendelő magánrendelés céljából történő bérbeadásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dr. Polgár 
Anita egyéni vállalkozó részére az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. 
ingatlanban lévő II. sz. fogászati körzet rendelőjét 2019. június 1-től bérbe adja 
35.000,- Ft/hó összegért.  

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár László 

polgármester urat a bérleti szerződés aláírására.  
 

Erről értesül:  
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Képviselő-testület tagjai 
4.) Fegyverneki Orvosi Rendelő intézményvezetője 
5.) Dr. Polgár Anita  
6.) Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2019. április 16. 
        Tatár László 
        polgármester 



 
7. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. április 25-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  
A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című 

pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium 
létrehozásáról 

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

Melléklet:  1 

Készítette: 
 

dr. Pető Zoltán 
 

Véleményezésre 
megküldve:  

 
Pénzügyi Bizottság 

Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 2019. április 17.  
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FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE 
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25-ei ülésére a 
„Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó 
Konzorcium létrehozásáról 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 28-ai ülésén fogadta el a 
„Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósításához szükséges 
konzorciumi megállapodást.  
 
Karcag, mint gesztor önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Programirodával történ egyeztetést 
követően jelezte, hogy a korábban megküldött és a képviselő-testület által elfogadott 
konzorciumi szerződés szövegében módosításokat kell végrehajtani. 
A határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás már a leegyeztetett, végleges 
szöveget tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a konzorciumi megállapodást megvitatni és 
elfogadni szíveskedjen.  
 
………./2019.(IV.25.) sz.     határozati javaslat:  
 
A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó 
Konzorcium létrehozásáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és elfogadja a határozat 
mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodással. 

 
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László 

polgármester urat, hogy a konzorciumi megállapodást aláírja.  
 

3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szerves hulladék kezelése 
Karcagon” című pályázat megvalósítására vonatkozó Konzorcium létrehozásáról szóló 
65/2019.(III.28.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.  

 
Erről értesülnek:  

1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Karcag Városi Önkormányzat 
4.) Képviselő-testület tagjai 
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője 

 
Fegyvernek, 2019. április 17. 

       Tatár László 
       polgármester 



 
………./2019.(III.28.) ,,kt.” sz. h a t á r o z a t melléklete 

 
KONZORCIUMI ÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉSEGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 

1. PREAMBULUM 
 

Jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a 2. pontban megnevezett Tagok 
konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében a KEHOP-3.1.2 azonosító számú „A biológiailag lebomló hulladék 
eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a 
továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) közösen,és a támogatási kérelem támogatása esetén az 
abban foglalt célt, projektet (a továbbiakban: Projekt) közös együttműködéssel megvalósítsák. 
 

2. Szerződő felek, szerződés tárgya 
 
2.1. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely 
szervezetek az 1. pontban megjelölt cél(ok) megvalósítása érdekében a jelen Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) keretei között együtt kívánnak 
működni: 
 
 
 

Konzorcium Vezető, Tag  

Szervezet neve: Karcag Városi Önkormányzat 

Postacím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Székhely: 5300 Karcag, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732682 

Adószám: 15732688-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dobos László 

 

Tag  

Szervezet neve: Kisújszállás Város Önkormányzata 

Postacím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Székhely: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732693 

Adószám: 15732695-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kecze István 



 

Tag  

Szervezet neve: Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

Székhely: 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733085 

Adószám: 15733081-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Guba László Albert 

 

Tag  

Szervezet neve: Kenderes Városi Önkormányzat 

Postacím: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Székhely: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732989 

Adószám: 15732987-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Pádár Lászlóné 

 

Tag  

Szervezet neve: Berekfürdő Községi Önkormányzat 

Postacím: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

Székhely: 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733272 

Adószám: 15733270-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Molnár János 

 

Tag  

Szervezet neve: Túrkeve Városi Önkormányzat 

Postacím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

732792 

Adószám: 15732798-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Vida Tamás 
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Tag  

Szervezet neve: Fegyvernek Város Önkormányzata 

Postacím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Székhely: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

736536 

Adószám: 15736534-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Tatár László 

 

Tag  

Szervezet neve: Tiszafüred Város Önkormányzata 

Postacím: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. 

Székhely: 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

733106 

Adószám: 15733108-2-16 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Ujvári Imre 

 
 
2.2. A Megállapodás aláírása kifejezi a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt eredményes 
megvalósítása esetén, a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási 
kérelemben és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és a Projekt által elért eredmények fenntartását folyamatosan biztosítják a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek szerint. 
 

3. Konzorcium képviselete 
 
3.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetője Karcag Városi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Konzorciumvezető). 
 
3.2. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt 
határidőben történő megvalósítását. 
 
3.3. A Konzorcium nem megfelelő fenntartásából és nem megfelelő működtetéséből eredő 
károkért - az NFP Nonprofit Kft. irányábaa Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.– a 
Konzorciumi tagok egyetemleges felelősséggel tartoznak. 
 
3.4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a 
Konzorciumvezetőt, hogy helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet szerinti előkészítésre és megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást aláírja, és a projekt megvalósítása során teljes felhatalmazással 
eljárva a konzorciumot képviselje. 



 
3.5. A Tagok felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

 helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel tervezett Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodások megkötéséhez, és ezt követően a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye; 

 az NFP NonprofitKft.-vel a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásokat megkösse, 
szükség esetén módosítsa; 

 helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzések műszaki 
tartalmának meghatározása érdekében eljárjon, beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési 
dokumentációt és annak műszaki tartalmát véleményezze és jóváhagyja; 

  a Projekt előkészítése és sikeres megvalósítása esetén képviselje a Konzorciumot a 
hatóságok, az NFP Nonprofit Kft., az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 
valamint az egyéb, a Projekt megvalósításában, illetve ellenőrzésében résztvevő 
szervezetek előtt; 

 a Projekt eredményes megvalósítása érdekébena szükséges szerződéseket a Konzorcium 
nevében aláírja; 

  a Projekt megvalósítása során részt vegyen a megkötésre került szerződések 
teljesítésének ellenőrzésében és képviselje a Tagok érdekeit; 

 a Projekt megvalósítása során megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben, a 
teljesítésigazolásokat a Konzorcium nevében aláírja; 

 a Projekt megvalósítása érdekében szükséges egyéb, kötelezettség vállalással járó 
dokumentumokat (pl. hitelszerződések) a tagok előzetes jóváhagyását követően aláírja 

 a Projekt megvalósítása érdekében szükséges egyéb, kötelezettség vállalással nem járó 
dokumentumokat a Tagok utólagos tájékoztatása mellett aláírja. 

 
4. A Tagok általános jogai és kötelezettségei 

 
4.1. A Tagok kijelentik, hogy megismerték a KEHOP-3.1.2„A biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázat felhívását, a pályázat 
alapdokumentumait (ÁSZF, Általános útmutató, stb.) és azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra 
nézve kötelező érvényűek. 
 
4.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt előkészítése és megvalósítása során 
kötelesek együttműködni egymással a Konzorciumvezető iránymutatásai alapján. A Tagok 
kötelesek a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez 
szükséges információt a Konzorciumvezetőnek e Megállapodásban szabályozottak szerint 
határidőben megadni. A határidők mulasztásából eredő jogkövetkezményekért a határidőt be 
nem tartó Tag felel. 
 
4.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt célok elérése érdekében a beruházás 
megvalósításának helyszínét érintő 02148/14 helyrajzi számú a saját tulajdonát képező ingatlant a 
Konzorciumvezető rendelkezésre bocsátja.  
 
4.4. Amennyiben a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban rögzített 
kötelezettségek megszegése miatt a Projekt meghiúsul, vagy a támogatás részleges vagy teljes 
visszafizetésére kerül sor, úgy a közvetlen és közvetett károkozásért a Ptk. alapján a károkozó 
Tag önkormányzat köteles helyt állni. Amennyiben a károkozás során nem állapítható meg, 
hogy a kötelezettségek megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy a 
károkozásért egyetemlegesen felelősek.Konzorciumvezető köteles helyt állni. 
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5. A Projekt megvalósítása érdekében felmerülő önerő, Áfa fizetési kötelezettség 
szabályai 

 
5.1. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a projekt elszámolható 
költségeinek minimálisan 20,0000 %-át kitevő önerőt a Konzorciumvezető biztosítja.  
 
5.2. A Tagok egyebekben megállapítják, hogy a Projekt pályázati felhívásának 3.10 pontja 
alapján a 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke 
szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) 
bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség 
haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott 
önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – 
központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az önerőt biztosító részére. 
 
5.3. A Tagok megállapítják, hogy alanyai az Áfa-nak, a projekt megvalósulásának 
eredményeként az abból származó árbevétel Áfa körbe tartozik, ebből adódóan a projekt 
megvalósításával összefüggő felmerülő előzetesen felszámított Áfa összege levonásba 
helyezhető, a projekt tehát nettó finanszírozású.  
 
 

6. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek tulajdonjoga  
 
6.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek tulajdonjoga kizárólagosan az önerőt biztosító Konzorciumvezetőt illeti meg. 
 
 

7. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek vagyonkezelése, 
üzemeltetése 

 
7.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek vagyonkezelői feladatainak ellátásával kizárólagosan a Konzorciumvezetőt 
bízzák meg.A vagyonkezelési feladatokhoz kapcsolódóan Tagok külön megállapodást kötnek, 
az Általános Útmutató 7.3. pontjának megfelelően. 
 
7.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre tervezett 
vagyonelemek hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba adásáról, a Konzorciumvezetőn 
keresztül az aktuális közszolgáltató bevonásával kívánnak eleget tenni. 
 
 

8. A Konzorciumvezető tájékoztatási kötelezettségei és egyéb feladatai 
 
8.1. A Konzorciumvezető kötelezettséget vállal arra, hogy feladatainak ellátása során 
folyamatosan tájékoztatja a Tagokat, különösen abban az esetben, ha a Projekt keretében az 
általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet 
szenved, illetve olyan körülmény merül fel, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 
8.2. A Konzorciumvezető általános tájékoztatási kötelezettségének igény szerint, köteles 
eleget tenni. 
 
8.3. A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban a vagyonkezelési feladatok ellátásán 
kívül az alábbi feladatokat látja el: 

 biztosítja az NFP Nonprofit Kft. részére a projekt fenntartási jelentés benyújtásához 



szükséges információkat, adatokat; 
 részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott 

ellenőrzéseken, és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk 
biztosításával segíti annak lebonyolítását.  
 

 
9. Szerződés hatálya 

 
9.1. Jelen Megállapodást a Tagok határozott időtartamra a Projekt kötelező fenntartási 
időszakának sikeres zárásáig kötik. A Megállapodás automatikusan hatályát veszti, ha a Projekt 
kötelező fenntartási időszaka megszűnik, illetve ha a Projekt nem részesül támogatásban.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését 
követően a Megállapodás egy eredeti példányát megküldi az NFP Nonprofit Kft. részére. 
 
 

10. Kapcsolattartás 
 
10.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók nevéről, postacíméről, telefon és telefax 
számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően 5 
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. 
 

11. A Konzorcium megszűnése, a tagok körének változása 
 
11.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában 
részt kívánnak venni, a Projektet a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően 
megvalósítják, annak megvalósítása során fokozattan együttműködnek a többi Taggal, és a 
Megállapodásból csak abban az esetben lépnek ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását 
követően nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek. 
 
11.2. A Konzorciumi tagok cseréje – ideértve a Konzorciumvezető személyét is –, új 
konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a. nem változik a Projekt alapvető célja; 
b. a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a 

felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek; 
c. a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 

konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik; 
d. a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására 

vonatkozó jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek 
való megfelelést is –, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló 
kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba; 

e. a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben, az NFP Kft-vel 
megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a jelen 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását 
követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes; 

f. kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a 
Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti; 

g. a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
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11.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból 
veszélyezteti. 
 
11.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni az 
NFP Nonprofit Kft-nek, illetve a Tag kizárását megelőzően a Konzorciumvezető köteles 
egyeztetést kezdeményezni az NFP NonprofitKft.-nél a Projekt céljának elérése érdekében. 
 
11.5. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezheti 
a jelen Megállapodás megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és 
emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
11.6. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak 
olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt 
követelményeknek. 
 

12. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
12.1. Jelen Megállapodás az NFP Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő előkészítésre és 
megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét 
képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében az előkészítésre vagy amegvalósításra 
kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megszűnése a jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után. 
 
12.2. A Megállapodást Felek közös akarattal, kizárólagírásban módosíthatják,melyhez az 
NFP Kft. hozzájárulása szükséges.melyről 5 munkanapon belül a Konzorcium vezető az NFP 
Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztatja. 
 
12.3. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, 
stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Konzorciumvezető 
haladéktalanul értesíti az NFP Nonprofit Kft.-t.  
 
12.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a 
felmondás jogát kizárják. 
 
12.5. A jelen Megállapodás módosítása csak és kizárólag az NFP Kft. előzetes 
hozzájárulásával lehetséges. A hozzájárulás megszerzése a Konzorciumvezető feladatát képezi. 
 
 
 

13. Záró rendelkezések 
 
13.1. Jelen Megállapodás ... oldalon és … db eredeti példányban készült.  
 
13.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
13.3. A Tagok képviseletében aláíró képviselő személyek kijelentik, és aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodásban rögzítettek szerint jogosultak a 
Tagok képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. 
Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás 



megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek 
semminemű olyan jogosultsága nincs, amely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben 
korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
13.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy kötelesek minden, a jelen Megállapodással, a 
konzorcium egyéb dokumentumaival, a pályázatokkal kapcsolatos, továbbá a többi 
konzorciumi tagtól kapott vagy azokra vonatkozó információt az üzleti titok védelmére 
vonatkozó előírások betartásával, bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki 
a lakosság tájékoztatására. 
 
13.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a polgári perrendtartásról 
szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság 
illetékességét kötik ki.   
 
13.6. A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
 
 
 

Konzorciumvezető, Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
xy. 

………….. Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
xy. 

………………… Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

   
Konzorciumi tag 

 
 
 

.............................................. 
xy. 

……………………. Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
xy. 

………………………. 
Önkormányzata 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

Konzorciumi tag 
 
 

 Konzorciumi tag 
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.............................................. 
xy. 

…………………….. Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 
.............................................. 

xy. 
………………………. 

Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
  



Konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
xy. 

…………………….. Önkormányzata 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
xy. 

………………………. 
Önkormányzata 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

 
 



 
2. 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL  

A Képviselő-testület 2019. április 25-ei nyílt ülésére 

 

előterjesztő megnevezése:  Tatár László polgármester 

Tárgy:  Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi 
pénzmaradványról 

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

Melléklet:  0 

Készítette:  
Temesváriné Bozsó Ágnes 

 
Véleményezésre 
megküldve:  

 
Oktatási és Szociális Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
Törvényességi 
véleményezésre bemutatva: 

2019. április 17.  

 



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

 
M e g h í v ó  

 
 
Értesítem, hogy a bizottság 
 
 

2019. április 24-én  – szerdán – 14 órai 
 

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

Képviselő-testületi anyag véleményezése: 

 
1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 

teljesítéséről 
2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványáról 
3. A Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetői megbízásra érkezett 

pályázat véleményezéséről 
4. Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan II. sz. fogászati 

körzet által használt rendelő magánrendelés céljából történő 
bérbeadásáról 

 
 
 
 
Fegyvernek, 2019. április 17. 
  
 

 
Molnár Barna sk. 
bizottság elnöke 



Pénzügyi Bizottság  
Elnöke 
Fegyvernek 

 
Meghívó 

 
 
A Pénzügyi Bizottság ülését 2019. április 24-én – szerdán – 15,00 órára összehívom. 
 
 
Helye: Városháza tanácsterme 
 
 
Napirend: 
 

Képviselőtestületi anyagok véleményezése: 
 
 

1. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről 

2. Fegyvernek Város Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványáról 
3. A Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 

támogatásáról 
4. Az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. sz. ingatlan II. sz. fogászati 

körzet által használt rendelő magánrendelés céljából történő 
bérbeadásáról 

5. A „Szerves hulladék kezelése Karcagon” című pályázat megvalósítására 
vonatkozó konzorcium létrehozásáról 

 
Saját hatáskörben:  
 

6. Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatására kiírt pályázatok 
elbírálásáról  

 
 
 
Fegyvernek, 2019. április 17. 
 
 
 

 
Burján Attila sk. 
bizottság elnöke 




