
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. január 30-ai ülésének
jegyzőkönyvéből:

14/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozat:

A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003.(I.30.) önkormányzati határozat
módosításáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tartós kötelezettségvállalásról szóló
6/2003.(I.30.)sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat V. fejezet 3. pontja az alábbira módosul:

„3.) Az ügyeletben résztvevők között egyszeri juttatásként a 2014.évi költségvetés terhére
összesen 850.050,-Ft kerül kifizetésre az alábbi megosztás szerint:

- orvosok : 450.000,-Ft (számla ellenében),
- asszisztensek: 195.000,-Ft + 52.650,-Ft járulék (247.650,-),
- gépkocsivezetők: 120.000,-Ft + 32.400,-Ft járulék ( 152.400,-).

A módosítás az ügyeletben résztvevők részére legkésőbb 2014. március 31-ig kifizetésre
kerül.
A határozat a kifizetéssel hatályát veszti, legkésőbb 2014. március 31-vel.”

2.) A határozat V. fejezet 5.) pontja és 1. sz. melléklete hatályát veszti.

3.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 11.) ponttal:

„11.) A képviselőtestület kötelezettséget vállal a költségvetési törvény által finanszírozott
köztisztviselői létszámon felüli létszámra összesen 24,375 főig és az erre jutó személyi- és
járulékköltségekre.”

Erről értesül:
1./ Tatár László polgármester
2./ Buzás Istvánné dr jegyző
3./ Képviselőtestület tagjai
4./ Gál Istvánné az Orvosi Rendelő intézményvezetője
5./ Pénzügyi csoportvezető

Kmft.

Tatár László sk. Buzás Istvánné dr. sk.
Polgármester jegyző

Burján Attila sk.
Jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2014. január 31.

Schultz Ferencné



Tartós kötelezettségvállalásokról szóló 6/2003.(I.30.) sz. önkormányzati határozat és módosításai
egységes szerkezetbe foglalva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az I-VI. címek
a mindenkori éves költségvetésükben szerepeltethetik, illetve tervezhetik:

 az illetménypótlékokat
 közalkalmazotti címeket adományozhatnak
 hatályon kívül helyezve *21
 intézményi önként vállalt feladatokat 4

I.

1.) Intézményvezetők által adományozható közalkalmazotti címek: 13

1.1. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ Fegyverneki Telephelye 1 fő munkatárs 1

1.2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyverneki Telephelye 2 fő tanácsos *28
*21 1 fő munkatárs
1.3. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat
Általános Iskola Intézményegység

Orczy Anna Ált.Iskola Tagintézmény 3 fő tanácsos *28
Móra Ferenc Ált.Iskola Tagintézmény 4 fő tanácsos
Szakiskola Intézményegység 1 fő tanácsos

A címre járó pótlékot az önkormányzat nem fizeti 2013. január 1-től.*30
1.4. Művelődési Ház és Könyvtár 1 fő munkatárs

1.5. Polgármesteri Hivatal

- hatályon kívül helyezve *28

- hatályon kívül helyezve *21

A.) Gyermekélelmezési Konyha - 1*28

*21

Hatályon kívül helyezve *28 -
9 hatályon kívül helyezve

A tanácsosi címet viseli közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának
megszűnése után a cím nem adható ki. 5

15

2.) 2.1. Hatályon kívül helyezve

*23

2.2. A köztisztviselők részére 2011. január 01-től képzettségi pótlék állapítható meg a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 48/A. §. (2) bekezdései szerint.



II. 13

Közalkalmazotti munkakörök és pótlékok a fegyverneki önkormányzat
területén lévő intézmények esetében:

Megnevezés Fő Vezetői pótlék,
pótlék alap %-a

Teljesítmény
pótlék,
illetm.
%-a

Egyéb
pótlék

I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető Kinevezési
határozat szerint

Gazdasági vezető 0,25 170 5.000 Ft/hó
Családsegítő szolg.vez. 1 100

II.Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde *32

A képviselőtestület 2015. december 31-ig biztosítja a Tagóvoda vezetők részére megállapított 26.000,-
Ft/fő és a köznevelési törvényben nevesített intézményvezető helyettes és munkaközösségi vezetői
pótlék közötti különbözet, ezen felül
a.) Bölcsődevezető 1 20.000,- Ft/hó
b.) Gyermekvédelmi felelős 1 26.000,- Ft/hó
+ járulék

III.Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola székhely egység *21 *32

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Igazgató Kinevezési
határozat szerint

Gazdasági vezető
0,75 170

15.000
Ft/hó

Vezető könyvtáros 1 100

A.Gyermekélelmezési Konyha

Intézményvezető Kinevezési
határozat
szerint

Gazdasági
ügyintéző*21

1 75

Szakács,
Konyhavezetőh.*21

2 75

Szakács, árukészlet
felelős *21

2 75

III. Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely egységnél - a jogcím meghagyása mellett - a
megállapított pótlékokra jutó összeget a képviselőtestület 2013. január 1-től nem finanszírozza.*30

III.

16 *21

A mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező Kollektív Szerződés
szerint:



Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

 osztályfőnöki pótlék közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a
 diákönkormányzatot segítő ped.pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 munkaközösség vezetők pótléka közalkalmazotti pótlékalap 30 %-a
 gyógypedagógiai pótlék közalkalmazotti pótlékalap 40 %-a”

1.) A IV. pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:
„IV. Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től:

1.) Hatályon kívül helyezve *30

2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
- 4 óra/hét integrált nevelés
- 1 fő fejlesztő pedagógus”
-

IV.

Intézményi önként vállalt feladatok:

Oktatási intézmények költségvetésében elismert feladatok 2007. február 1-től: 9

*19
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (székhely egység):

16

- Hatályon kívül helyezve 16 *22

- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét 16

- hatályon kívül helyezve *30
- hatályon kívül helyezve *30
- 15 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot 16

- 5 óra ebédeltetési feladatokra 16

- 2011. szeptember 1-től
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen
nyelvből, informatikából és testnevelésből) = 14,4/22=0,66 fő álláshely
*26

*19
2.) Móra Ferenc Általános Iskola (tagintézmény): 16

- Hatályon kívül helyezve 16 *22

- képesség kibontakoztató és integrációs nevelési feladatokra 12 ó/hét 16

- hatályon kívül helyezve *30
- hatályon kívül helyezve *30
- 18 óra/hét Integrált (konduktív) nevelés, ami magába foglalja a sajátos

nevelési igényű tanulók csoportos foglalkozás létszámhatárainak
bővítésével felmerülő többlet óraszámot 16

- hatályon kívül helyezve *30 16

- 2011. szeptember 1-től



14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen
nyelvből, informatikából és testnevelésből) = 14,4/22=0,66 fő álláshely
*26

*19
3.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

- 4 óra/hét integrált nevelés 2013. január 1-től *28 *30

*19
4.) Kodály Zoltán alapfokú Művészetoktatási Intézmény

- az előző év október 15-i statisztikai létszámban szereplő fegyverneki hangszeres
oktatásban részesülő gyermek statisztikai létszám alapján 30.000,- Ft/fő összegű
támogatást biztosít.

7

V. Egyéb feladatok

*31

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal
az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények a
fegyverneki lakóhelyű, közép- és felsőfokú oktatásban tanulók középiskolai,
szakközépiskolai, gimnáziumi, szakiskolai, főiskolai, egyetemi kötelező iskolai
nyári foglalkoztatására, szakmai gyakorlatra. *16

16

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete – figyelemmel az
ellátandó terület nagyságára - az orvosi ügyeletet ellátó háziorvosok, asszisztensek
és gépkocsivezetők ügyeleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
*25

2011. január 1-i hatállyal
 Háziorvosok: hétköznap: bruttó 19.000,- Ft/16 óra vállalkozói díj *17 *18

 Háziorvosok hétvége és ünnepnap: bruttó: 21.000,- Ft/12 óra vállalkozói díj
 asszisztensek: bruttó 6.200 Ft/12 óra + járulék
 gépkocsivezetők: bruttó 4.500 Ft/12 óra + járulék

*33
3.) Az ügyeletben résztvevők között egyszeri juttatásként a 2014.évi költségvetés

terhére összesen 850.050,-Ft kerül kifizetésre az alábbi megosztás szerint:
- orvosok : 450.000,-Ft (számla ellenében),
- asszisztensek: 195.000,-Ft + 52.650,-Ft járulék (247.650,-),
- gépkocsivezetők: 120.000,-Ft + 32.400,-Ft járulék ( 152.400,-).

A módosítás az ügyeletben résztvevők részére legkésőbb 2014. március 31-ig
kifizetésre kerül.
A határozat a kifizetéssel hatályát veszti, legkésőbb 2014. március 31-vel.

4.) Hatályon kívül helyezve 16

9

5.) Hatályon kívül helyezve *30 *33

6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 1. számú melléklet, harmadik rész, II. pont (6) bekezdése alapján a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, az Orczy Anna Általános Iskola és
Szakiskola, Igazgatójának kérésére hozzájárul, hogy az intézményekben 2007. január
1-től 10, 16



*30
a.) tanulmányi kirándulások,
b.) tanulmányi, kulturális és sport versenyek,
c.) továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvétel,
d.) tanulók kötelező orvosi vizsgálata,

e.) országos méréseken való részvétel (Napközi Otthonos Óvoda
kivételével)

miatti távollétekkel a tanítási időkeretet csökkentsék, az intézmények költségvetésének
terhére.
A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az a.)-e.) pontig írt feladatokat
kötelező óra terhére oldja meg 2013. január 1-től. *30

7.) A Rendőrőrs munkájának segítése érdekében egy fő 8 órás foglalkoztatott
adminisztratív létszám tervezhető a mindenkori költségvetésben. (foglalkoztatás
feltételeit a rendőrség határozza meg) 16

8.) A 71/2008.(V.29.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott feladatra 600 eFt
tervezhető. (Szociális bizottság hatáskörében kiadott segélyekre) 16

*20 *21

9.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal a
Polgármesteri Hivataltól a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézményhez
kiszervezett volt köztisztviselők részére a kiszervezés időpontjában a köztisztviselőt
megillető illetmény kifizetésére, továbbá a köztisztviselői törvény szerinti egyéb
juttatások közül a jubileumi jutalomra, cafetéria juttatásra (ruhapénz, étkezési
hozzájárulás) a köztisztviselői törvény eltérő rendelkezéséig. *30
*27
10.) Kereset kiegészítésként a jogszabályi előíráson túl tervezhető összeg:

= Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény : 6,0 %
= Orvosi Rendelő : 1,7 %
= Polgármesteri Hivatalnál: 3,0%

(kivéve az 56-os számmal kezdődő szakfeladatok)
-vendéglátás szakfeladatok (Gyermekélelmezési Konyha) 3,4%

11.) A képviselőtestület kötelezettséget vállal a költségvetési törvény által
finanszírozott köztisztviselői létszámon felüli létszámra összesen 24,375 főig és erre
jutó személyi- és járulékköltségekre.*33

VI.

Ezzel egyidejűleg a

 182/2000.(XI.23.) és a 183/2000.(XI.23.) sz. határozat és ezek módosításai,
valamint a

 120/2005.(VI.30.) sz.hat. 3.) pontja
 81/2005.(V.26.) sz.hat. első bekezdése
 159/2005.(VIII.25.) sz.hat.
 22/2006.(II.8.) sz.hat.
 236/2005.(XII.15.) sz.hat.
 23/2006.(II.8.) sz.hat.
 41/2000.(III.30.) sz. hat. 2.) pontja
hatályát veszti.

Erről értesül:

1.) Intézmények vezetői



2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport, munkaügy, bérszámfejtés
5.) Képviselőtestület tagjai

-.-.-.-.-.-

Megjegyzés:
1 189/2004.(XI.18.) sz. határozattal módosítva
2 35/2003.(III.27.) sz. határozattal módosítva
3 138/2003.(IX.25.) sz. határozattal módosítva
424/2005.(II.24.) sz. határozattal módosítva
5 A 26/2006.(II.23.) sz. határozattal módosítva
6 A 145/2006.(VIII.31.) határozattal módosítva
7 A 206/2006.(XI.30.) határozattal módosítva
8 A 17/2007.(I.25.) határozattal módosítva
9 A 27/2007.(II.8.) határozattal módosítva
10 A 33/2007.(II.22.) határozattal módosítva
11 A 141/07.VI.28.határozattal mód.
12 A 201/2007.(IX.27.) határozattal mód.
13A 235/2007.(XI.29.) határozattal mód. (hatályos: 2008. I.1-től)
14 A 236/2007.(XI.29.) határozattal mód.
15 A 110/2008.(VI.26.) hat.mód.
16 A 196/2008.(XI.27.) hat.mód. (hatályos 2009.I.1-től)
17 A 196/2008.(XI.27.) sz.hat. mód. (hatályos 2008.VIII.1-től)
18 A 4/2009.(I.29.) sz. határozattal mód. (hatályos 2009. február 1-től)
19 A 37/2009.(II.26.) sz. határozattal mód.
20 A 166/2009.(VIII.27.) sz. határozattal mód.
21 A 216/2009.(XI.26.) sz. határozattal mód.(hatályos 2011. január 1-től)
22 Az 50/2010.(III.25.) sz. határozattal mód. (hatályos 2010. szeptember 1-től)
23 A 190/2010.(XII.16.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
24 A 193/2011.(XII.26.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
25Az 50/2011.(III.31.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. január 1-től)
26 A 111/2011.(VI.23.) sz. határozattal mód. (hatályos 2011. szeptember 1-től)
27 A 190/2011.(XI.24.) sz. határozattal mód. (hatályos 2012. január 1-től)
28 A 36/2012.(II.23.) sz. határozattal mód.
29 A 75/2012.(V.31.) sz. határozattal mód.
30 A 187/2012.(XII.10.) sz. határozattal mód.
31 A 34/2013.(III.13.) sz. határozattal mód.
32 A 98/2013.(VIII.29.) sz. határozattal mód. A Tiszavirág Óvoda és Bölcsődére vonatkozó módosító
rendelkezés 2013. szeptember 1. – 2015. december 31-ig érvényes.
33 A 14/2014.(I.30.) sz. határozattal mód.

1.sz. melléklet: A 14/2014.(I.30.) sz. határozattal hatályon kívül helyezve.




