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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. március 26-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.
Tisztelt Képviselőtestület!
I.
















A két ülés közötti események:
A Magyar Közút Kht megyei igazgatósága a 4. sz. főúttal kapcsolatos interpellációra a
tájékoztatóhoz csatolt választ adta.
Monok polgármestere nyílt levélben fordult az igazságügyi és rendészeti miniszterhez a
polgárőrség munkáját támogató törvény megalkotásáért, és kérte, hogy a helyi önkormányzatok
támogassák kezdeményezését. Támogató nyilatkozatot nem adtam.
Kóka Község Önkormányzat Képviselőtestülete határozatban kérte fel a települési
önkormányzatok képviselőtestületeit, hogy csatlakozzanak a közrend- és közbiztonság
megerősítése érdekében született felhívásukhoz. Nem javaslom a csatlakozást.
A Kunhalom Agrária Kft részére hozzájárulást adtam, hogy a 0199 hrsz árok művelési ágú
ingatlanon tervezett projektet megvalósítsa és az üzemeltetési kötelezettség – 2014. december
31. – lejártáig használja. A bérleti szerződés elkészítése folyamatban van.
A Fegyverneki Katolikus Karitász Csoport 30 fő részére, egy hetes nyári tábort szervez
Tiszagyendán, erdélyi gyermekek részére. A tábor költsége 400.000 Ft, melyet saját erőből és
adományokból terveznek összegyűjteni.
Az M4-es gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasza mielőbbi megépítése érdekében
március 5-én a megyeházán az érintett megyei közgyűlések elnökei, országgyűlési képviselők és
települési polgármesterek a miniszterelnöknek címzett közös levelet írtunk alá.
10-én halászati közgyűlés volt, ahol a 2008. évi tapasztalatokról és a 2009. évi feladatokról
készült tájékoztatót fogadták el a megjelent közgyűlési tagok.
13-án az intézményvezetőkkel a közfoglalkoztatási tervet egyeztettük. 16-án 41 fő, 90 nap
időtartamú közfoglalkoztatása kezdődött meg az önkormányzati intézményeknél és a hivatalnál.
18-án Törökszentmiklóson egy tájékoztatáson vettünk részt, ahol új gázszolgáltató mutatkozott
be.
Március 1-től a Kistérségi Iroda új vezetője: Rácz Péter, Angyal Csaba volt irodavezető pedig a
LEADER csoport munkaszervezetének vezetője lett.
A Gácsi perben az általunk kért mezőgazdasági szakértő 11-én a helyszínen megtekintette a
földterületet, továbbá ellenőrizte a kártérítés alapját képező számlákat.
19-én Dr.Jakab László búcsúztatás volt a római katolikus templomban. A Képviselőtestület
nevében részvét táviratot adtam fel a családnak.
20-án Thürmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt elnöke a térségbe látogatott.
Településünkön munkahelyet keres fel, és megkoszorúzza az 1919-es emlékművet, melyhez
hozzájárulást adtam.
22-én a Fegyverneki Horgász Egyesület tartott közgyűlést.
Rendőrségtől kapott tájékoztatás:
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Rongálás Szolgálati
óra
457

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés decemberben:
- temetési segély
4
- köztemetés
- átállási támogatás
- lakásfenntartási támogatás
78

2

- lakásfenntart.tám.elutasítás
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- lakásfenntartási tám.megszünt.

-

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései november hónapban:
- átmeneti segély megállapítás
1
- átmeneti segély elut.
4
- ápolási díj megállapítás
- ápolási díj megszűnés
1
- ápolási díj felülvizsg.
- ápolási díj továbbfolyósítás
- ápolási díj elutasítás
1
- szociális kölcsön
- szociális kölcsön elutasítás
1
- tüzelő tám.
- tüzelő tám.elutasítás
- szapárfalui tanulók bérlet tám.
- rendkívüli gyvt. elutasítás
III.

Polgármesteri keret felhasználás:

- számítógép konfiguráció beszerzés 105.000.- kompresszor beszerzés I. sz. fogászati körzetbe 337.000.- hőlég-sterilizátor beszerzése I. sz. fogászati körzetbe 273.125.maradvány: 1.283.975.IV.

Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)





Vállalkozások támogatása: Hanák István vállalkozás fejlesztéshez 2.000.000 Ft.
Lakáscélú támogatás: nemleges
Közművelődési Alap felosztása:
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a február 23-i ülésén a
Közművelődési Alapra beadott pályázatok elbírálásakor az alábbi döntést hozta:
- Baldácsy Művészeti Egyesület
800.000 Ft
- Dogs Zenekar
100.000 Ft
- Elnézést Zenekar
24.000 Ft
- Zuhatag Zenekar
50.000 Ft
- Fea( R)eal Zenekar
26.000 Ft



Sportkör támogatása: 2.000.000.- Ft.



Civil szervezetek támogatása:
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság a február 23-i ülésén a Civil
Alapra beadott pályázatok elbírálásakor az alábbi döntést hozta:
-




Fegyverneki Horgász Egyesület
Foci Klub
Jóga Klub
Aerobic Klub
Nagyközségi Sportegyesület
Ügyes Kezek Klub

194.500 Ft
65.000 Ft
26.500 Ft
20.000 Ft
264.000 Ft
30.000 Ft

Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem
volt.
Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések: nemleges
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Szerződő fél
Szerz.tárgya
Fegyverneki
Vízmű
és Haltelepítés
Négyesi
Zoltán
családi évre
gazdálkodó Tiszabő

V.

Értéke eFt.(bruttó)
2009. 11.035.124

2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

Fontosabb jogszabályok








1013/2009.(II.10.) Korm.határozat a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alkalmazásához kapcsolódó egyes
feladatokról.
4%2009.(II.18.Ö OKM r. a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló
11/1994.(VI.8.) MKM r. módosításáról
33/2009.(II.20.) Korm.r. a helyi önkormányzatok vis maior támogatása és a vis maior
tartalék előirányzatok felhasználásának részletes szabályai
8/2009.(II.26.) OM r. a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének
részletes feltételei
2009. évi IV. tv. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről
55/2009.(III.13.) Korm.r. a vásárokról és a piacokról

Fegyvernek, 2009. március 19.
Huber Ferenc
polgármester

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 143. Telefon/fax: 06/56/591-110.
Szám: 16070/340-2/2009. ált.

BESZÁMOLÓ JELENTÉS
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2008. évi
tevékenységéről
A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő Testülete előtt
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Tisztelt Képviselő Testület!
A 2008. évben a Rendőrkapitányságunk előtt álló feladatok megtervezésénél, és végrehajtásánál
arra törekedtünk, hogy a számunkra előírt, és tőlünk elvárt tevékenységek során a gazdasági
hatékonyság, valamint illetékességi területünk lakosságának széleskörű társadalmi elvárásainak
meg tudjunk felelni.
Minden rendelkezésünkre álló erővel törekedtük arra, hogy az illetékességi területünkön élőknek,
és az ide látogatóknak egyaránt folyamatosan javuló szubjektív biztonságérzetet szolgáltassunk.
Elsődleges feladatunknak tekintettük a közterületek rendjének fenntartását, az ott bekövetkező
jogsértések megelőzését, megszakítását.
Rendőrkapitányságunk teljes személyi állományától az alapfeladatok ellátása során, a napi
rutinfeladatok ellátásakor is a folyamatosan érzékelhető társadalmi elvárásoknak való megfelelést,
a pártatlan, mindenkor a jogállamiság elveit szem előtt tartó jogalkalmazói elhivatottságot
követeltük meg.
A fentiek érdekében minden szinten a jó kapcsolatok kialakítására, és ápolására törekszik
rendőrkapitányságunk összes dolgozója az itt élőket képviselő helyi önkormányzatokkal.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8.§.(2). bek, 69.§.(1). bek értelmében az
önkormányzat egyik kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás, ennek
érdekében az együttműködés egyre szélesebb formáit sikerült kialakítanunk az elmúlt évek során.
A megelőző beszámolót követő időszakban sikerült a kitűzött céljaink jelentős részét
megvalósítanunk. Valamennyi szakirányú tevékenységi körünkre igaz, hogy csak a szigorú
munkafegyelem, és hatékonyságot mindenekelőtt szem előtt tartó szervezési, irányítási
tevékenységgel érhettük el az egyre szigorúbbá váló gazdasági feltételek mellett azt, hogy
megtartsuk, sőt jelentősen javítani tudjuk az elmúlt évek eredményeit.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendőri intézkedések szakszerűségére, a differenciált és
kulturált intézkedések végrehajtására.
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság működési területének jellemzőiben, az illetékességi
területe nagyságában, a lakosság létszámában, összetételében változás nem következett be, anyagi, tárgyi- és technikai feltételrendszere sem javult számottevően.
Az önkormányzat 2007-ben kezdte el Fegyverneki Rendőrőrs épületének felújítását, amely 2008.
márciusában elkészült.
Az épület felújítása nagy öröm számunkra, hisz az itt dolgozó rendőrök jobb, kultúráltabb
körülmények között végezhetik a munkájukat, fogadhatják az ügyfeleket.
Kérjük, a továbbiakban is segítsék munkánkat, és számítsanak a közreműködésére minden olyan
feladat, tevékenység végrehajtásában, amit a hatályos jogszabályi keretek lehetővé tesznek.
Meggyőződésem szerint az eredményesen működő, és a lakosság által is elismert körzeti
megbízotti szolgálatot, a település gondjait, lehetőségeit ismerő, és azokkal azonosuló, a
településhez is kötődő kollégákkal lehet megvalósítani.
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A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez továbbra is 10 település tartozik,
és ugyanennyi Önkormányzat működik. Az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel jó
munkakapcsolat alakult ki, mely kapcsolatot igyekszünk tovább mélyíteni.
Örömmel tapasztaltuk hogy a családsegítő szolgálattal is szorosabb munkakapcsolatot sikerült
kialakítania, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a felmerülő problémákról, és a rendelkezésünkre
álló eszközökkel segítjük eredményes munkájukat.
Tovább kell bővítenünk ezt az együttműködést, mivel az általunk tapasztalt tendenciák alapján
további növekedés várható a családon belüli erőszak, valamint a gyermek és fiatalkorúak által
elkövetett jogsértések körében.
A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a fenti tényre, hiszen Fegyverneken, az elmúlt időszakban
visszatérővé váltak a gyermekkorúak, fiatalkorúak által elkövetett jogsértések. Ezek megelőzésére,
megakadályozására - tekintettel az elkövetők speciális jogi helyzetére, és az életkorukból adódó
kiemelt védelemre – csak a családokkal, az oktatási intézmények, és gyermek-és ifjúságvédelmi
hatóságokkal történő szoros együttműködés adhat lehetőséget.
Fegyvernek körzeti megbízotti létszámhelyzete
A településen körzeti megbízotti feladatokat ellátó kollégák közül egy nyugállományba vonult.
Az aktív szolgálatot ellátó körzeti megbízottak, 4 illetve 1 éve látják e feladatokat.
A kollégák szoros szakmai irányítása az egyik legfontosabb feladatként fogalmazódott meg,
hiszen a lakosság szubjektív biztonságérzete, nem a statisztikai adatokban, és a szakszerű,
eredményes bűnügyi felderítések során tükröződik, hanem a mindenki által ismert, és elfogadott, a
közterületen egyenruhában szolgálatot teljesítő rendőrön.
Nagy erőfeszítéseket követelt az elmúlt években kapitányság vezetésétől, hogy a korszerű, és
európai szemléletű közösségi rendőri munka feltételeit biztosítani tudja.
A települések kisebb közösségében jelen lévő, mindenki által elismert rendőr elsődleges feladata
már nem a folyamatos ellenőrzés és szankcionálás, hanem a folyamatos kapcsolattartás a
lakossággal, és minden civil szervezettel, intézménnyel.
Tapasztalataink szerint e tény teszi lehetővé, hogy a problémákat, negatív tendenciákat már
kialakulásuk korai szakaszában észleljük, és közös erőfeszítéssel, a leginkább eredményes
intézkedéseket foganatosítsuk.
További segítséget jelentett a feladat végrehajtásánál az önkormányzattól kapott támogatás, mely
mind a közterületi jelenlét fokozását eredményezte.

Vezetés és irányítás
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A 2008-as év a vezetői állomány körében is nagy változásokat eredményezett. Fejes Zoltán r.
alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezetőt a megyei rendőrfőkapitány 2008. szeptember
08-ai hatállyal áthelyezte a Karcagi Rendőrkapitányság, ahol továbbra is állományilletékes
parancsnoki beosztást tölt be. A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetésével a megyei
rendőrfőkapitány 2008. szeptember 11-ei hatállyal Cinege László r. alezredes rendőrségi
főtanácsost bízta meg.
A Bűnügyi Osztály, a Közlekedésrendészeti osztály és a Közrendvédelmi osztály vezetésében,
áthelyezés és nyugállományba vonulás miatt, változás történt.
A Rendőrőrsöt hosszabb ideje vezető, Tóth Csaba r.szds szintén nyugállományba vonult, az
őrsparancsnoki feladatokat megbízás alapján Módos Róbert r.ftzls látja el.
A szervezetünk átalakítási, módosítási, megújuló szándékai szinten állandó napirend vezetőink
számára. Minden évben vezetői értekezleten értékeljük a humánerőforrás gazdálkodási
helyzetünket és határozzuk meg azon feladatok körét, amelyek a helyzet javítását szolgálják.
A feladatok végrehajtásához, illetve az ezeken felül tervezett eredmények eléréséhez azonban a
létszámhelyzetből adódó gondok ellenére megpróbáltuk biztosítani a megfelelő rendőri jelenlétet
területünkön.
Az elmúlt időszakra készített szakmai tervek reálisak voltak, a megvalósításhoz szükséges
feltételek közül, - amelyeket módunkban álltak -, biztosítottuk.
A vezetői értekezletek alkalmával naponta elemeztük azon jelenségeket, melyek esetleges sorozat
jellegű cselekmények elkövetésére utaltak. Az elkövetés helyének, idejének és módszerének
elemzése során polgárőrök, mezőőrök, vadőrök bevonásával, figyelő szolgálatok szervezésével, az
eligazításokon az útiránytervek kiegészítésével, konkrét feladatok meghatározásával igyekeztünk a
sorozatok kialakulását megakadályozni, és az elkövetőket elfogni.

Bűnügyi helyzet

Ismertté vált bcs.

Ismertté vált bcs.
Ismeretlenként indult
Ismeretlen maradt
Felderítették
felderítési mutató %

2004.
1266

2004.
1266
1020
497
523
51, 27

2005.
1592

2005.
1592
1320
486
834
63, 18

2006.
1213

2006.
1213
1014
374
640
63, 12

2007.
1368

2008.
1503

2007.
1368
1182
523
659
55, 75

2008.
1503
1320
761
559
42, 35
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Fegyvernek területén, 2008-ban regisztrált bűncselekményi adatok:

Fegyvernek Nagyközség területén
bekövetkezett büncselekmények
száma és megoszlása
86
46
11
gazdasági
bcs

Közrend
elleni bcs

közlekedési
bcs

9

vagyon
elleni bcs

25

személy
elleni bcs
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Vagyon elleni bűncselekmények:
ÉV
2004
Bcs. Száma 838

2005
1144

2006
768

2007
779

2008
1113

A bűncselekmények struktúrájában nagyobb változás nem állt be, továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények a meghatározóak, kapitánysági szinten az esetek 74 %-a, Fegyvernek
vonatkozásában, a bekövetkezet bűncselekmények közel fele, 48, 58%.
A vagyon elleni bűncselekmények elemezve jól látható, hogy az e bűncselekmények száma a
2005.-ös évben, a 2008-as évben volt kiemelkedő, melyhez hozzájárult a lakosság
elvagyontalanodása, és a térségre jellemző, nagyfokú munkanélküliség.
A sértetti oldalt vizsgálva megállapítható az a tény is, hogy sok esetben az áldozat segítette
az elkövetőt a bűncselekmény bekövetkezésében.
/ Pl.: - 2008. nyarán, a helyi piacon történt lopások, amikor a sértettek legtöbbjének a
kosárban, a nyitott táskában, könnyen elérhető helyen volt a pénztárcája, az összes
személyes irataikkal együtt, illetve
- az egyéni vállalkozók, kisgazdák a lakott területen kívül létrehozott telephelyeiken
és a mezőgazdasági földek szélén, hosszabb időre – néha hetekre is – őrizetlenül
hagyják a munkagépeket.
Az elkövetők ezeket, a már szinte felkínált helyzeteket használták ki.
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Az öt év átlagában a rablások száma évente változó, de vizsgált időszakban, egy évben sem
haladta meg a 11-et e bűncselekmény kategória.
Rablást 2008-ban, Fegyvernek vonatkozásában 3 alkalommal regisztráltunk
Az ingadozás okai összetettek, függenek a mindenkori megélhetési-gazdasági helyzettől, adott
évben a szabadult, visszaeső bűnözők tevékenységétől, egy-egy új elkövetési lehetőség
felbukkanásától (játékgép feltörések, munkáltató igazolással elkövetett csalások stb.)

lopás

vagyon elleni bűncselekmények
Fegyvernek

betöréses lopás
rongálás
rablás

3

sikkasztás

2 1

3
4 21

zseblopás

8

csalás

47

gépkocsi feltörés

15

jármű önkényes
elvétele
jogtalan
elsajátítás

betöréses lopások megoszlása

1
2

15

5

10

7

5

telephely
nyaraló
bolt, szórakozóhely
lakás

0
1
A rendőri erőkkel kezelhető lehetőségek egyrészt a bűncselekmények megelőzésében,
(tájékoztatás, figyelem felhívás stb.) másrészt a szabadult bűnözők hatékonyabb ellenőrzésében,
figyelemmel kisérésében, a közterületi jelenlét növelésével, új szolgálati ágak pl.: lovas rendőri
szolgálat / üdülő övezet, erdők, mezőgazdasági területek/ bevezetésével, körzeti megbízottak
létszámának növelésével érhető el.

7

A civil szféra önvédelmi mechanizmusának fejlesztése, a vagyonvédelem lehetőségeinek
megismertetésével – a támadható objektumok védelmi eszközökkel történő, ellátásával-, a
polgárőrség bevonásával, valamint a gyors és hatékony felderítéssel valósítható meg.
A személy elleni bűncselekmények esetében pozitív elmozdulás tapasztalható. Ezen
bűncselekmények száma 2007. évben volt a legmagasabb (133). 2008. évben ez a szám 72-re
csökkent. A 2007-es évben a kirívóan magas számot, az esetek elemzése alapján, az emberek
közötti tolerancia hiánya, a családokon belüli konfliktusok látótérbe kerülése eredményezte.
(megjegyezni kívánom, hogy jogszabályilag nem állt rendelkezésre e kérdés körben olyan eszköz
amellyel, megfelelő hatékonysággal lehetne kezelni az ilyen ügyeket. A megoldást a távol tartásra
vonatkozó jogszabályok alkalmazása segítheti elő. Családon belüli erőszakot 8 nyomozás során
állapítottunk meg, Fegyverneken.
A településen, 2008-ban 25 személy elleni bűncselekmény történt, ami az összesen elkövetett
cselekménynek a 14, 12%-a.

személy elleni bűncselekmények megoszlása
25
20
20
15

könnyű testi sértés
súlyos testi sértés

10
5
5
0
1
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házasság, család,ifjúság nemi erkölcs elleni
bűncselekmények megoszlása

2
tartás elmulasztás
1

1

kiskorú
veszélyeztetése

1

szemérem elleni
erőszak
0

0,5

1

1,5
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A közrend elleni bűncselekmények száma 2004. évtől emelkedő tendenciát mutatnak, elsősorban
gépjármű átíratásokkal összefüggő, okirat hamisítások száma emelkedett meg (86-222).
Az elmúlt évben már csökkenés állapítható meg, a 2007. évhez viszonyítva közel a felére
csökkent, 186 esetben kellett közrend elleni bűncselekmény elkövetése miatt, az eljárást
megindítani.
Fegyvernek illetékességi területén, a 2008-as évben, 46 alkalommal indítottunk eljárást
közrend elleni bűncselekmények elkövetése miatt, melyből az esetek 90%-ban garázdaság
vétsége miatt, mely az összes bűncselekmény 25,98%-át teszi ki.
Az elkövetést elősegítő oksági tényezők közül az alkoholos befolyásoltság a meghatározó. Ezen túl
az a körülmény, hogy - a fiatal korosztálynál - csoportokba, „bandákba” verődve fellazulnak a
társadalmi, erkölcsi korlátok. Sok esetben a deviáns magatartás célja pusztán a környezet
megbotránkoztatása, vagy a társak „elismerésének” a kiváltása.
Sok az olyan szórakozóhely, ahol a fiatalkorúakat szeszes itallal szolgáltak ki.
közrend elleni bűncselekmények megoszlása

2
15
visszaélés okirattal
garázdaság
állatkínzás

29
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Gazdasági bűncselekmények körében, a pénzhamisítással kapcsolatos eljárások növekedtek meg,
különösen a 2006-os évben (42), 2008-ban ez a szám csökkenést mutat (32).
E bűncselekmény kategóriába tartozó cselekmények száma Fegyverneken, 2008-ban, 11
volt, elsősorban fizetőeszközhöz tartozó bűncselekmények, és egy esetben pénzhamisítás.
A felderítés hatékonyságával vizsgálva, megállapítható, hogy viszonylag ritka a forrónyomos
felderítés, ám a vizsgált ügyek magas százalékában, 60 napos határidőn belül állapítottuk meg az
elkövető kilétét. Az utólagos felderítés a sorozat jellegű ügyekben hozott eredményes befejezést.
A mutatókat elemezve a 2008-as évben volt a legrosszabb a nyomozati eredményesség, de
november és december hónapban eredményességünket javítani tudtuk.
Az ismertté vált bűncselekmények elkövetésének illetékességi területünkön történő
megoszlása
Az ismertté vált bűncselekmények száma, 10. 000 lakosra vetített aránya:
Ismertté vált bűncselekmények száma: 1503, amely 10000 lakosra vetítve 333 bűncselekményt
jelent.
Területi megoszlás bemutatása:
Törökszentmiklós városban: 56 %-a
Illetékességi területhez tartozó községekben: 44 %
Településenkénti megoszlás: (összes ismerté vált bűncselekményhez viszonyítva)

A bűncselekmények településenkénti megoszlása
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Az áldozattá válást elősegítő okok
Az időskorúak áldozattá válását a hiszékenység, a kellő körültekintés, óvatosság hiánya
eredményezte, amelyet főként a csalások, betöréses és trükkös lopások elkövetői használtak ki. A
tettesek magukat önkormányzati alkalmazottnak, pénz felváltását kérő járókelőnek, kisebb
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javítások elvégzését vállaló szakembernek kiadva jutnak be az általában idős, elesett sértettek
ingatlanába.
Tapasztalataink szerint a bűncselekmények jelentős részében a sértett maga is „közreműködik”
azzal, hogy valamilyen módon (magatartásával, hanyagságával, nemtörődömségével, ittas vagy
bódult állapotával) lehetővé teszi, vagy megkönnyíti - sok esetben kiprovokálja - annak
végrehajtását. A jogsértések egy része bizonyosan megelőzhető lenne, ha az emberek jobban
figyelnének értékeikre, egymásra, a hozzáértő szakemberek tanácsait elfogadnák, ha a vagyonuk
arányában és veszélyeztetettségi fokához mérten gondoskodnának annak védelméről is.
A közterületek, a közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága
A Körzeti Megbízott, a szolgálatban eltöltött idő 65%-át, közterületen, 35%-át, irat
feldolgozással tölti.
A létszám csökkenésének okai a nyugdíjba vonulásokat /FÜV/, megelőző tartós betegállományok
valamint az ügyeleti szolgálatra, szaktanfolyamokra, továbbképzésekre és csapaterős szolgálatba
történő elvezénylés.
A közterületi bűncselekményi szám ennek ellenére az előirányzott 30 % -os arányon alul maradt
továbbra is, ami azt jelzi, hogy megfelelő volt a közterületek, nyilvános helyek biztonságának
fenntartására szolgáló szolgálatszervezési, tervezési tevékenység.
Az állandó rendőri jelenlét mellett, amikor indokoltabb volt a nagyobb rendőri erő koncentrálása,
fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, amibe bevontuk az adott település polgárőrségét, a
mezőőrüket, illetve a helyi önkormányzatok illetékes szerveit is.
/ Pl. kiemelt, nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvényekre, az idegenforgalmi időszakra
valamint a bűnügyileg fertőzöttebb területek/
Az alkalmazott vezényléses szolgálati időrendszer lehetővé tette a rendelkezésre álló erők
rugalmasabb, a jelentkező igényeknek megfelelő elosztását.
A közösségi életterek, nyilvános helyek ellenőrzését, a szűkebb lakókörnyezet, az
önkormányzatok, és az együttműködő polgárőrség javaslatait figyelembe véve, hajtottuk végre,
gyakran közösen az önkormányzatok szakigazgatási szerveivel. A települési önkormányzatok
értékelték erőfeszítéseinket és jutalmazásokkal is elismerték a végzett munkát.
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési
aktivitás, leterheltség és eredményesség vizsgálata).
A körzeti megbízotti állomány jelentős bűnügyi feladatainak ellátása mellett bevonásra került a
közrendvédelmi akciókba, rendezvénybiztosításokba. Alapfeladataik mellett a legnagyobb
létszámban ők vettek részt a jelentős számú közlekedési és bűnügyi szakterület által szervezett és
végrehajtott akcióban, fokozott ellenőrzésekben is.
A járőri szolgálat a létszámhelyzet alakulása miatt, többször is csak a körzeti megbízottak,
közlekedési helyszínelők bevonásával tudta ellátni feladatát, biztosítani az állandó rendőri
jelenlétet.
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Fegyvernek körzeti megbízotti körzetekkel lefedettek, körzeti megbízotti státuszaiból egy
betöltetlen, a nyugállományba vonult kolléga helyettesítését, az aktív állományban lévő, körzeti
megbízottnak kellett ellátnia.
Az üresen lévő helyre, olyan kollégát keresünk, aki jó hely- és személyismerettel, rendőri
tapasztalattal, megfelelő empátiával és kommunikációs készséggel rendelkezik a körzeti
megbízotti feladatok ellátására.
Az állandó rendőri jelenlét azonban ténylegesen csak Törökszentmiklós, és az év első felében
Fegyvernek területén volt biztosított.
A körzeti megbízott közterületi szolgálatának idején, valamint az eseti akciók, fokozott
ellenőrzések során valósul meg.
A 2008. évben folyamatos rendőri jelenlét kapitányságunk működési területén biztosított volt.
A közterületen eltöltött idő arányának emelését nehezítették azok a feladatok, amelyek a
közterületi állomány egy részének elvezénylését igényelték. Ilyen volt a tavaszi, majd az őszi
Budapesti események miatt szükségessé váló csapaterős alegységek fővárosba vezénylése.
A rendőrsön a létszám jelentős csökkenése miatt, egy járőrpár, és a szolgálatot ellátó körzeti
megbízottak teljesítették a közterületi szolgálatot. Az ügyeletes küldésére, a bejelentésekre
gyakorlatilag rövid időn belül reagálni tudnak, figyelembe véve az intézkedés távolságát a
székhelytől ez 15 – perc maximum.
A jelentős létszámcsökkenés, a közterületi állomány feladatat ellátása során, leginkább az önállóan
kezdeményezett intézkedések számának csökkenését eredményezte.
A fluktuáció során elvándorló, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák pótlására érkezők
fiatalok még nem szerezték meg azt a rutint, magabiztosságot, ami szükséges a közterületi
szolgálat hatékony, és eredményes teljesítéséhez.
A közterületi intézkedések nagy részét a korábbi gyakorlattal szemben, nem a közrendvédelmi
járőrök végezték, hanem a fenti okok miatt, a nagyobb gyakorlattal rendelkező körzeti
megbízottak.
Az intézkedési aktivitás növelése érdekében, a fiatalabb járőröket közös szolgálatokra osztottuk be
a körzeti megbízottakkal, és az alparancsnoki állománnyal, az ellenőrzések, akciók során. Ez a
tendencia meghozta a várt eredményt, észrevehetően nőtt az intézkedési aktivitás.
Közel 20 %-al csökkent a közterületre vezényelhető állomány létszáma, a közterületen töltött
óraszám is jelentős, 21 %-os csökkenést mutat.
A közterületi szolgálatot ellátók létszáma, és a körzeti megbízottak továbbra is jellemző bűnügyi
és adminisztrációs leterheltsége miatt, a rendőri jelenlét érzékeltetését Fegyverneken is, fokozott
ellenőrzésekkel, akciókkal tudtuk megoldani.
Az akciók során lefolytatott intézkedéseket jellemezte, hogy nem csak mennyiségileg nagyobb,
(mintha a résztvevő erők önállóan tevékenykednének), de minőségileg is javultak és
differenciáltabbá váltak.

12

Nem elhanyagolható az sem, hogy az ellenőrzött terület lakossága, az ellenőrzés alá vont
szórakozóhelyek, ismert bűnöző személyek is érzékelték a koncentráltabb rendőri erőt, és ennek
visszatartó hatása is jelentősen nagyobb volt
A kényszerítő eszközök alkalmazásának gyakorlata, jogszerűsége
A kényszerítő eszközök alkalmazását a Rendőrségi Törvény és a Szolgálati Szabályzat
idevonatkozó szakaszai határozzák meg. A rendőrnek jogszerű intézkedése során az előzetes
figyelmeztetés megtörténte után jogában áll kényszerítő eszközt, illetve személyes szabadságot,
korlátozó intézkedést foganatosítani. Ezen intézkedések a parancsnoki kivizsgálások után
jogszerűek voltak, használatuk ellen panasz nem érkezett.
A kényszerítő eszközök jogszerű, szabályos használatával megelőzhetőek a hivatalos személy
elleni erőszakos cselekmények, illetve szökést, támadást, önkárosítást is meg lehet akadályozni.
Rendkívüli események vizsgálatának tapasztalatai
2008. évben rendkívüli esemény nem történt, mely a polgárőrök közös szolgálatba történő
bevonásának, és a körzeti megbízottak szakszerű intézkedéseinek köszönhető.
Közlekedésrendészeti tevékenység
A vizsgált időszakban 9 közlekedési bűncselekményben kezdeményeztünk eljárást, melyből
4 alkalommal ittas járművezetés miatt jártunk el.
közlekedési bűncselekmények

4
ittas jármű vezetés
5

egyéb közlekedési
bűncselekmények

A település közlekedési adottságai miatt, kiemelt figyelmet kell fordítanunk a gyalogos,
kerékpáros és gépjárműforgalom együttes kezelésének.
Kiemelten veszélyeztetettek, a közlekedésben a kerékpárral, nem megfelelő kivilágítással,
valamint az ittasan résztvevők.
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Az iskoláknál azokban a napszakokban, amikor a gyermekek tömegesen vettek részt a
közlekedésben, rendőr, illetve polgárőr segítette őket a balesetmentes közlekedésben.
Igazgatásrendészeti tevékenység
Szabálysértések alakulása Fegyvernek vonatkozásában, a 2008. évben
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Fegyvernek illetékességi területén külföldi személy tartózkodásáról nincs információ.
A településen élő fegyvertartási engedélyekkel rendelkező személyek, valamint a személy- és
vagyonvédelmi egyéni vállalkozók ellenőrzése 2008 év során folyamatos volt.
Emberi jogok érvényesülése
A 2008-os évben hatóságunk ellen nem érkezett panasz rendőri intézkedések, illetve embertelen,
megalázó bánásmód miatt.
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A körzeti megbízottak biztosították az alapvető emberi jogok érvényesülését és a jövőben is egyik
fontos elvárás, az állampolgárokkal, a lakossággal való emberséges kapcsolattartás.
Bűnmegelőzési tevékenység
Illetékességi területünkön, a kapitányságon 3 fő hivatásos rendőr foglalkozik D. A. D. A.
oktatással, mely igény szerint az általános iskolákban történő felvilágosító tevékenységhez
segítséget nyújt.
Pályázat
2007. novemberében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által a „Közterületen elkövetett
jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” kiírt pályázatra,
nagyon jó anyagot tudtunk összeállítani.
Az összes benyújtott 101 pályázó közül mindössze 52 pályázó anyaga jutott túl a kötelező 3
„rostán” és került a végleges bíráló bizottság elé, melyek közül a kapitányság a 6. legjobb
pályázatot nyújtotta be, megyénkben pedig az 1. „helyezést” értük el.
A pályázaton elnyert 2, 4 Millió Ft-ot 2008-ban a közterületen elkövetett bűncselekmények
visszaszorítására fordítottuk.
Baleset-megelőzési célzattal 8 db pléh-rendőr került kihelyezésre, melyeket a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatok által támasztott igényeknek
megfelelően:
- Fegyvernek- Szapárfalu,
- Örményes,
- Tiszatenyő,
- Kuncsorba,
- Törökszentmiklós, és
- Tiszapüspöki
útjai mellett állítottunk fel
Lehetőségünk nyílt egy sebességkijelző berendezés beszerzésére, melyet a 4 számú főút
Törökszentmiklóst elkerülő szakaszán állítottuk fel.
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Együttműködés
Önkormányzatokkal való együttműködés
A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az
együttműködés illetékességi területünk önkormányzataival.
Közös feladatunk a közbiztonság megteremtése, mely során egyre nagyobb hangsúlyt kap a
statisztikai mutatókon túlmutató, a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként
kezelő munkamódszerek keresése.
A szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő
lakosság elvárásának a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában.
Az önkormányzatok az évek óta növekvő mértékben járulnak hozzá a területileg illetékes körzeti
megbízott, illetve más szolgálati ágban tevékenykedő kollégák jutalmazásához.
Polgárőrséggel való együttműködés
A polgárőr-egyesületekkel már rendszeresnek mondhatóan tartunk egyeztetéseket az aktuális
feladatokról és problémákról. Figyelmet fordítunk a polgárőrök továbbképzésére, ismereteik
bővítésére.
A 2008. évben tovább folytattuk az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok
végrehajtását.
Sikeres az együttműködés a kiemelt események, rendezvények biztosításában, a közös szolgálatok
ellátása során.
Bírósággal, Ügyészséggel való együttműködés
A Szolnok Városi Bírósággal, Ügyészséggel a kapcsolatunk korrekt és naprakész.
Összegzés
A Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenysége során a kötelezően előírt, illetve
elvárásként megfogalmazott feladatain túl, továbbra is aktívan közreműködött a települések
lakóközösségeinek életében, rendezvényeken, a rendőri feladatok mellett, a társadalmi kapcsolatok
ápolásában, bővítésében, a rendőrségi munka megismertetésében és elfogadtatásában.
Folytatódott a rendőrségi kiválósági modell alapján bevezetett minőségbiztosítási rendszer
állomány és a közvélemény körében történő elfogadtatása. A kapitánysági önértékelés analízise
során megállapítottuk, hogy a munkatársak eredményeinek elismerése terén az erkölcsi
ösztönzésnek anyagi elismerés nélkül is pozitív hatása van a munkavégzésre.
Az állomány utánpótlásának, a toborzó munka eredményességének érdekében folytattuk a
korábban elkezdett tevékenységként - a törökszentmiklósi Bercsényi Gimnázium belügyi
rendészeti előkészítő fakultáció tanulóinak szakirányú képzését.
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Megállapítható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 2007-hez viszonyítva jelentősen
emelkedett.
A közterületen elkövetett bűncselekmények aránya az összes bűncselekményhez viszonyítva az
elvárásoknak megfelelően alakult (27, 3 %).
Az állomány munkaterhelése a létszámviszonyok miatt nőtt, a közterületre vezényelhető létszám
csökkent, az intézkedési aktivitás ennek függvényében csökkent. A bűnügyi leterheltség
jelentősen emelkedett, ami az eredményességünket befolyásolta.
A minősített időszaki működésre való felkészülés megtörtént, szinten tartása, javítását kiemelt
faladatnak tekintjük.
Tovább javult a szolgálati ágak közötti együttműködés, amely sikeres figyelési akciókban, közös
portyákban nyilvánult meg.

A 2009-es évre jelentkező és megvalósítandó szakmai feladatok:
 A 2009. év fő feladata lesz a tovább szigorodó gazdasági környezetben a
működőképesség fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrásokkal történő hatékonyabb
gazdálkodás.
 A személyzeti változások, és fluktuáció miatt a vezetőknek és a végrehajtó állománynak
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az önképzésre.
 A korábbi években elért eredmények megtartása mellett, a pozitív fejlődés.
 A közterületi jelenlét hatékonyságának növelésével, a közterületi jogsértések számának
csökkentésével a lakosságának szubjektív biztonságérzetét erősíteni, javítani a
rendőrségről kialakított képet.
 A minősített időszaki működésre való felkészülés szinten tartása, javítása.
 2009. évben folyamatos ellenőrzésekkel, és célirányos akciókkal növelni kívánjuk a
körözött személyek elfogását,
 A bűnügyi munka, mennyiségi csökkentése mellett a szakszerű munkavégzés, az elért
eredmények megtartása.
 A közterületen az önállóan kezdeményezett intézkedések növelése.
 A nyomozati eredményünk, az ismeretlen tetteses felderítés, és ügyeredményesség,
további javulást kell elérni.
 Emelni kell a nyomozások szakmai színvonalát, eredményességét
 Folytatjuk az eddig eredményes minőségfejlesztési projektet, és lehetőségeket keresünk
további megvalósítható programok kidolgozására.

18

 A bevezetésre kerülő új jogszabályok megismerése, és a munka e szerint történő
végzése.

Az elért eredmények megtartásához, lehetőség szerinti javításához csak a közösen végzett és
magas színvonalú munka teremthet alapot. A testületen belüli munkavégzésünk során az
együttműködés, a tapasztalatcsere, a tudástranszfer kell, hogy meghatározó legyen. A fiatal
rendőrök képzése, nevelése során a példamutatás, a jog tisztelete, a humánus hozzáállás
szervezeten belül és kívül, különös jelentőséggel bír.

Tisztelt Képviselő Testület!
Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az elmúlt évben nyújtott támogatásukért, segítő
hozzáállásukért, együttműködésükért. Köszönetemet fejezzem ki továbbá, a lakosság
együttműködéséért, kollégáim elhivatottságáért. Bízom abban, hogy a beszámolómban leírtak
alapján képet kaptak a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2008. évben elvégzett munkájáról,
eredményeiről, jövőbeni feladatiról és terveiről. Együttműködésüket ismételten megköszönve
kérem Önöket, észrevételeikkel, javító kritikáikkal, anyagi támogatásukkal a jövőben is segítsék
szándékaink megvalósulását.

Törökszentmiklós, 2009. március 11.

Tisztelettel:

Czinege László r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére a rendőrség
beszámolójáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Az 1994. évi XXXIV. tv. (rendőrségi törvény) 8. §. (4) bek. értelmében a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetője elkészítette a Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
………./2009.(III. 26.) sz.

önkormányzati határozati javaslat

A Fegyverneki Rendőrőrs 2008. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Rendőrőrs
2008. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Törökszentmiklós Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Fegyvernek
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné jegyző

Fegyvernek, 2009. március 18.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
a Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26.-i ülésére a 2008. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentésről
Tisztelt Képviselőtestület!
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (1) bekezdése, az Ötv. 92. § (10) bekezdése,
valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)Korm. rendelet 31.§ (1) bekezdése
alapján a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és
működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2) bekezdése alapján évente be kell számolni a
Képviselőtestületnek az előző évi ellenőrzési tevékenységről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 203/2007.(IX.27.) sz. önk. határozatával döntött a 2008. évi
éves ellenőrzési tervének elfogadásáról.
A Belső Ellenőrzési Terv Önkormányzati szintre készült, így tartalmazta az önálló intézmények és a Hivatal
belső ellenőrzéseit, valamint a Körjegyzőség belső ellenőrzéseit.
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 69/2007.(X.11.) sz. önk. határozatával fogadta el 2008.
évi éves ellenőrzési tervét. Az ellenőrzéseket Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség belső ellenőre látta el.
(Témaellenőrzés: 2, célvizsgálat: 4., melyet külön jelentés tartalmaz)
A.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső ellenőrzései


Jogszabályváltozásokból adódóan felülvizsgáltuk a módosított Belső ellenőrzési kézikönyvet, mely a
következő pontokat érintette:












A jogszabályokból adódóan felülvizsgáltuk, illetve módosítottuk:






Belső ellenőrzési alapszabályt,
belső ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet,
belső ellenőrzés funkcionális függetlenségét bemutató szervezeti ábrát,
a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat,
az ellenőrzési módszerek főbb lépéseit,
az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megőrzési rendjét,
az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének
szabályait,
a belső ellenőrök folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket,
külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat.

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Kockázat kezelésének szabályzatát
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét
Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési nyomvonalát

Elkészítettük:


Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi éves ellenőrzési tervét, melyet a Képviselőtestület a
161/2008.(IX.25.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá.
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A 2008. évi éves ellenőrzési tervet 2007-ben készítettük el, melyet jogszabályból adódóan a
Képviselőtestület a 203/2007.(IX.27.) sz. Önk. határozatával hagyott jóvá. Az éves ellenőrzési terv
összeállításánál a követelményt a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)
Korm. rendelet 21.§-a tartalmazza. Eszerint az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy
szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek (a
rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 20-30 %-át jelenti). Ennek alapján készítettük el az éves
ellenőrzési tervet a 2008. évi ellenőrzésekhez, mely 4 átfogó vizsgálatot, 2 témavizsgálatot
(Polgármesteri Hivatalban, valamint önálló-és részben önálló intézményekben) és 7 célvizsgálatot
(Polgármesteri Hivatalban és Körjegyzőségnél) soron kívüli vizsgálatot szükség szerint a soron kívüli
feladatok végrehajtásánál tartalmazott.
A tervezett és teljesített ellenőrzéseket az 1. sz. mellékletben foglaltuk össze. E táblázat adataiból
megállapítható, hogy 2008. évben 9 témakörben tartottunk ellenőrzést 133 nap felhasználásával, mely
18 nappal több a tervezettnél. Az év során 23 jelentés készült el, ami azt jelenti, hogy minden
intézmény érintett volt valamilyen ellenőrzésben, továbbá egy intézményt több témakörben is
vizsgáltunk. Jelentős munkát és időt igényelt a szabályzatok felülvizsgálata, módosítása.

I.

A belső ellenőr tevékenységét ezek alapján végezte.
A belső ellenőr által végzett tevékenység bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelentette. Az
ellenőrzéseket a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az irat és jelentésminták felhasználásával hajtottuk
végre. A végrehajtási folyamat legfőbb célja annak megállapítása, hogy a gazdálkodási folyamatok az
elvárásoknak megfelelően működnek-e vagy hiányosak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapításokat,
javaslatokat a záradék aláírásával az intézményvezetők elfogadták.
A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése
1.

Átfogó vizsgálat



Átfogó vizsgálat keretében a Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést
végeztünk. A vizsgált időszak 2005.01.01-től 2007.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű
volt, míg a 2005. februári, 2006. júniusi, 2007. februári és a 2007. szeptemberi hónap bizonylatainak
ellenőrzése tételesen történt.
Megállapítások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek
tartalma megfelel a Ámr. 17.§ (4) és (5) bekezdésének.
Az intézmény szabályzatainak átdolgozása folyamatban van.
Az analitikus nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezeti.
Bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási anyagok megfelelőek.
Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósul

Javaslatok:
1.

Szabályzatait vizsgálja át, a változásokat pedig folyamatosan vezesse át rajtuk.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.



Átfogó vizsgálat keretében a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásával
kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A vizsgált időszak 2007.01.01-től 2008.03.31-ig terjedt, a vizsgálat
módszere szúrópróbaszerű volt, míg a 2005. februári, 2006. júniusi, 2007. februári és a 2007. szeptemberi
hónap bizonylatainak ellenőrzése tételesen történt.
Megállapítások:

3

1.
2.

Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Az intézmény SzMSz-ének I. Általános szabályok 4./ pontjában az intézmény felügyeleti szerve
Törökszentmiklós térsége többcélú kistérségi társulás ellenőrzési társulása. Megalakításáig FegyvernekÖrményes Körjegyzősége. Ez ellentétes az Alapító okiratának I. Általános rendelkezések 9. pontjával,
mely szerint felügyeleti szerve Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.
3. Az intézmény szabályzatainak átdolgozása folyamatban van.
4. A pénztárban feltalált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.
5. A bizonylatokon a pénztárszabályzatban és ügyrendben előírt személyek aláírása megtalálható.
6. Gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat az intézmény vezeti.
7. Bevételei és kiadásai a módosított előirányzatoknak megfelelően alakultak.
8. Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósul.
9. Bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási anyagok megfelelőek.
10. A szociális alapszolgáltatással kapcsolatos nyilvántartások áttekinthetőek, a jogszabályi előírásoknak
megfelelőek.
Javaslatok:
1.
2.
3.

SzMSz-ét az Alapító Okiratának megfelelően módosítsa.
Szabályzatait a változásokra figyelemmel módosítsa.
A nyilvántartások számítógépes rögzíthetőségének lehetőségét mérje föl.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.



Átfogó vizsgálat keretében az Orvosi Rendelő gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést végeztünk. A
vizsgált időszak 2005.01.01-től 2007.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű volt, míg a
2005. májusi, 2006. júniusi, 2007. februári és a 2007. szeptemberi hónap bizonylatainak ellenőrzése
tételesen történt.
Megállapítások:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A jogszabályok, szabályzatok előírásait betartják.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat (szigorú számadású nyomtatványok, a
munkabérelőlegek nyilvántartása) az előírásoknak megfelelően vezetik.
A pénztárban feltalált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.
Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósul.
A bérszámfejtéshez, illetve a nettó finanszírozáshoz szükséges anyagok határidőre leadásra kerülnek.
A vizsgált időszakban (2005-2007) az SzMSz-nek több pontja változott, melyet nem módosítottak.

Javaslatok:
1.

SzMSz-ét vizsgálja felül, a változásokat pedig vezesse át rajta.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.



Átfogó vizsgálat keretében a Gyermekélelmezési Konyha gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzést
végeztünk. A vizsgált időszak 2005.01.01-től 2007.12.31-ig terjedt, a vizsgálat módszere szúrópróbaszerű
volt, míg a 2005. májusi, 2006. júniusi, 2007. februári és a 2007. novemberi hónap bizonylatainak
ellenőrzése tételesen történt.
Megállapítások:
1.

Az intézménynél végzett átfogó vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

2.

Az intézmény rendelkezik a Képviselőtestület által elfogadott SzMSz-szel és Ügyrenddel, melynek
tartalma megfelel az Ámr. 17.§ (4) és (5) bekezdésének.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az intézmény szabályzatainak átdolgozása folyamatban van.
A pénztárban lévő pénzkészlet a várható őstermelői kifizetések miatt magasabb a megengedettnél.
Az analitikus nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezetik.
A dolgozók a munkaruha átvételét aláírásukkal nem igazolják.
Bérszámfejtésre leadott számfejtési, nyilvántartási anyagok megfelelőek.
Intézményen belüli belső ellenőrzés megvalósul.
A hátralékok behajtása érdekében intézkedéseket tettek.

Javaslatok:
1.
2.
3.

Szabályzatait vizsgálja át, a változásokat pedig folyamatosan vezesse át rajtuk.
A dolgozók a munkaruha átvételét aláírásukkal igazolják.
A hátralékok behajtása érdekében a felszólítások folyamatosan kerüljenek kiküldésre.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.
2.

Témaellenőrzés



Könyvelések szabályossága

A Polgármesteri Hivatalban (adó, számvitel) került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes
volt. Az ellenőrzés célja, feladata a könyvelések szabályossága, vonatkozó jogszabályok érvényesülésének
vizsgálata volt. Az ellenőrzött időszak: 2007. év.
Megállapítások:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Az intézménynél végzett vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján rendelettel az illetékességi területén helyi adókat
vezetett be.
A helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata minden évben megtörténik.
A mezőőri járulék és a közcélú érdekeltségi hozzájárulás bevallását 10 főnél tételesen vizsgáltuk. A 10
főből 3 főnél volt eltérés a földhivatali nyilvántartás és az adózó bevallása között. Összességében
vizsgálva a földhivatali nyilvántartás és a benyújtott bevallások közötti eltérés - 134,8103 ha, ami
összegszerűen maximum – 188.734 Ft-ot jelent (mezőőri + közcélú).
A könyveket, nyilvántartásokat úgy vezetik, hogy a bennük foglalt feljegyzések a jogszabályokban
előírt bizonylatokon alapulnak.
A kontírozás ellenőrzése során hibát nem találtam.

Javaslat:
1.

A fent említett különbözet miatt szükséges a következő évre vonatkozóan tételesen ellenőrizni az
adózókat és az eltérések javítására felhívni a figyelmüket.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.



Pénztárellenőrzés
A Polgármesteri Hivatal, valamint önálló-és részben önálló intézményeiben került sor a pénzkészlet
rovancsolására. A vizsgálat tételes volt. Vizsgált időszak: 2008. július hó.
Megállapítások:
1.

A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.

2.

A zárások az előírt határidőben megtörténtek.

5

3.

Az ellenőrzés során a Gyermekélelmezési Konyha pénztárban lévő pénzkészlete pénztárszabályzata
alapján megengedett összegnél magasabb volt.

Javaslat:
1.

Az intézmények a pénzkezeléssel kapcsolatos változásokat a pénzkezelési szabályzatán folyamatosan
vezesse át.

Észrevételeket az intézmény vezetője elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben
intézkedett.

3.

Célvizsgálat



Kötelezettségvállalás nyilvántartás megvalósulása
A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt.
Ellenőrzött időszak 2007.
Megállapítások:
1.
2.
3.
4.

A kötelezettségvállalás nyilvántartása számítógépes programon, hálózaton történik.
A programot alkalmazzák.
A kötelezettségvállalásokról az I.-II. negyedéves feladások késve teljesültek a felvezetések hiányossága
miatt.
A 2007. III.-IV. negyedéves feladás időben teljesült.

Javaslat:
1.
2.

Az ügyintézők fordítsanak nagyobb figyelmet a kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályzatában
foglaltakra, különös tekintettel a kötelezettségvállalások folyamatos vezetésére.
A csoportok egyeztessenek a kötelezettségvállalás nyilvántartás programjának célszerű módosításairól,
a javaslatokat pedig juttassák tovább a hivatal informatikusának.

Észrevételeket a csoportvezetők elfogadták, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedtek.


Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata
utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)

(kötelezettségvállalás,

érvényesítés,

ellenjegyzés,

A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes volt.
Ellenőrzött időszak: 2008. július hó.
Megállapítások:
1.



Az intézmény ügyrendjében meghatározott személyek aláírásai a bizonylatokon megtalálhatók.

Anyagnyilvántartás, kezelés, felhasználás ellenőrzése
A Polgármesteri Hivatalban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat szúrópróbaszerű volt.
Ellenőrzött időszak: 2007. év.
Megállapítások:
1.
2.

Az anyagnyilvántartással, kezeléssel és felhasználással kapcsolatos ellenőrzés hiányosságot nem tárt
fel.
A számviteli törvény 69. §-ának (2000. évi C. törvény), valamint a 249/2000. Kormányrendelet 37.§ának eleget tettek.
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Vagyonkataszter és tárgyi eszköznyilvántartás
A Polgármesteri Hivatalban 2008. december hónapban végeztünk a témával kapcsolatos ellenőrzést. A
vizsgált időszak 2007.-2008. év, az ellenőrzés módszere szúrópróbaszerű volt.
Megállapítások:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki önkormányzat vagyonának, a vagyon
hasznosításának rendeletben történő szabályozására megalkotta a vagyongazdálkodásáról és
vagyonkezeléséről szóló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 3/2006.(II.1.) sz. rendeletét.
Az önkormányzat a vagyongazdálkodásról szóló rendeletének 1. § és 3. §-a tartalmazza a fent idézett
szabályozást, továbbá a tárgyi eszköznyilvántartás is ennek megfelelően valósul meg.
A képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek közzététele az SZMSZ 40. § (6)-(8) bekezdései
szerint megvalósul.
A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól a helyi önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint rendelkezett.
A biztosítási szerződések megkötése, változások bejelentése megtörtént.
A vagyon nyilvántartásával, hasznosításával kapcsolatosan a helyi rendelet V. fejezet 13. §-a
megvalósult.
A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításáról a helyi rendelet vonatkozó pontjait betartják.
A követelések behajtására elévülési időn belül az intézkedéseket megtették.
A vagyonkataszter számítógépes nyilvántartása megvalósult.

A 2008. évi ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk, tervtől eltérés néhány esetben csak az
ellenőrzések időpontjában volt. Ennek oka a szabadságolások, ill. a vizsgált intézmények egyéb más feladata,
ami ütközött az ellenőrzések időpontjával.
Észrevételeket az intézmény vezetői elfogadták, visszajelzéseikben intézkedéseket tettek a jelzett észrevételek,
hibák korrigálására, azok jövőbeni kiküszöbölésére.

B., Terven felüli ellenőrzések


Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) sz. önk. rendelet 2. sz. mellékletének
érvényesülése
A témával kapcsolatos ellenőrzést a Vízműnél 2008. augusztus hónapban végeztük. A vizsgált időszak
2007.01.01-től -2008.06.30-ig. Az ellenőrzés módszere szúrópróbaszerű volt, a vízdíjszámlák beszedése
esetében tételes.
Megállapítások:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Az intézménynél végzett vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam.
A leolvasások a vizsgált időszakban többnyire minden páros hónap 15. napjától kezdődően
megtörténtek. Az eltéréseket, mely ellentétes Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló
13/1994.(V.27.) sz. önk. rendelet 2. sz. mellékletében (közműves ivóvíz szolgáltatási szerződés)
foglaltaktól, a jelentés 1. pontja tartalmazza.
A számladátumok alapján 30 napot meghaladó számlázás nem volt. A számlázási határidő teljesítése a
számlázandó mennyiség és az elvégzendő feladatok miatt sok esetben nehéz.
A szolgáltatói szerződés 5. pontjában meghatározott 30 napos számlázási határidő ellentétes az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 163. § pontjában meghatározottal, ezért a
Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) sz. önk. rendelet 2. sz. mellékletének
(közműves ivóvíz szolgáltatási szerződés) módosítása, és a vonatkozó jogszabály betartása szükséges.
A leolvasások (évi 30 m3 fogyasztásig) a szerződéstől eltérően egy leolvasási időszakkal hamarabb
történtek, ami ellentétes a szolgáltatási szerződés 18. pontjával.
A vízdíjszámlák beszedését 2007-ben 2 fő megbízási szerződéssel, 1 fő közalkalmazotti
munkaviszonyban végezte, mely a vizsgálat időpontjára, 2 főre csökkent.
A vízdíjszámlák lassú kihordásának okai: a vízdíjbeszedők végzik a Polgármesteri Hivatal egyéb
értesítéseinek, határozatainak (adó, igazgatás) kihordását, két díjbeszedő (Négyesiné Nagy Ibolya,
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8.
9.

Magyar Mónika) hozzáállása, kevés díjbeszedő, illetve azok sűrű cseréje, mivel nem vállalták
huzamosabb ideig a számlák kihordását.
A leolvasás, a számlázás és a számlák kihordásának csúszása miatt néhány esetben 1-1,5 hónap késéssel
kapták meg a fogyasztók a vízdíjszámlát. A késés nem jellemző.
A hátralékok behajtására az intézkedéseket 2007. évben megtette, 2008-ban a felszólítások - a vizsgálat
időpontjáig - kiküldésre nem kerültek

Javaslatok:
1. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelően módosítsa szolgáltatási szerződősét és a 15
napos számlázási határidőre készüljön fel.
2. Fegyvernek közműves vízellátásáról szóló 13/1994.(V.27.) sz. önk. rendelet 2. sz. mellékletének
(közműves ivóvíz szolgáltatási szerződés 5. pontja) megfelelően:
időben olvassa le a szolgáltatott víz mennyiségét,
időben számlázza ki.
3. A vízdíjszámlák zavartalan beszedésére a csekken történő befizetés vagy egy fő vízdíjbeszedő felvétele
indokolt.
Az észrevételeket a csoportvezető elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedett.
C., Ellenőrzések személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
Az álláshely betöltött, a belső ellenőrzési tevékenység ellátásának személyi feltételei biztosítottak. A belső
ellenőr a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőr betartotta az
alapszabályban, etikai kódexben foglaltakat. Az ellenőrzöttek minden esetben biztosították a dokumentációkhoz
való hozzáférést, ebből konfliktus nem volt. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat a
költségvetési szervek vezetői nagyrészt végrehajtották. A munkavégzés tárgyi feltételei megfelelőek. Az
ellenőrzések nyilvántartását a kormányrendeletben előírt tartalommal vezetjük.
D., Jogellenes magatartások miatt tett jelentések
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt.

II.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőr a vezetőkkel egyeztetett munkaterv alapján dolgozott. Kapcsolata az intézményekkel közvetlen.
A közös munkák zökkenőmentesek. A javaslatok egyértelműen, korrektül kerültek megfogalmazásra. Az
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére az intézményvezetők nem fogalmaztak meg javaslatot.
Az ellenőrzések tervezése és végrehajtása során továbbra is törekedni kell arra, hogy valamennyi terület
folyamatosan, megszakítás nélkül ellenőrzésre kerüljön.
Összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenysége érvényesült 2008. évben.
B.
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
A., Tervfeladatok teljesítésének értékelése
1.

Célvizsgálat



Pénztárellenőrzés
A Körjegyzőségnél 2008. július hónapban került sor a pénzkészlet rovancsolására. A vizsgálat tételes volt.
Megállapítások:
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1. A pénztár rovancsolás során a feltalált készpénz megegyezett a nyilvántartás egyenlegével.
2. A zárások az előírt határidőben megtörténtek.



Gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata
utalványozás, szakmai teljesítés igazolása)

(kötelezettségvállalás,

érvényesítés,

ellenjegyzés,

A Körjegyzőségnél 2008. július hónapban került sor a témával kapcsolatos ellenőrzésre. A vizsgálat tételes
volt.
Megállapítások:
1.


Az intézmény ügyrendjében meghatározott személyek aláírásai a bizonylatokon megtalálhatók.

Könyvelések szabályossága
1.
2.
3.
4.

Az intézménynél végzett vizsgálat során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
A nyilvántartásokat úgy vezetik, hogy a bennük foglalt feljegyzések a jogszabályokban előírt
bizonylatokon alapulnak.
A kontírozás ellenőrzése során súlyos hibát nem találtunk.
Kisebb, általános hiányosság, hogy a kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai
teljesítéssel kapcsolatos aláírások nem minden esetben szerepeltek a számlákon.

Javaslat:
1.

A kötelezettségvállalással, utalványozással, ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel kapcsolatos aláírások
minden esetben szerepeljenek a számlákon Ügyrendjének és az Ámr. 134-138. §, valamint 168. §-ainak
megfelelően.

Észrevételeket a csoportvezető elfogadta, a feltárt hiányosságok megszüntetésére érdemben intézkedett.
B., Terven felüli ellenőrzések


2008. évi országos népszavazás
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőségében (Fegyvernek) 2008. március hóban került sor a 2008. évi
országos népszavazással kapcsolatos vizsgálatra, melynek feladata a választási pénzeszközökkel való
gazdálkodás és elszámolásuk ellenőrzése volt.
Megállapítások:
1.

A választási pénzeszközökkel való gazdálkodás és elszámolásukkal kapcsolatos ellenőrzés hiányosságot
nem tárt fel. A vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülése megtörtént.

C.
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK
Belső ellenőrzései
I. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Célellenőrzés
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
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Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra
- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések:
- A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának megvalósulása, szakmai munkájának
eredményessége. Vizsgált időszak 2007.01.01-től 2008.03.31-ig. Az ellenőrzés során a belső ellenőr súlyos
hiányosságot nem tapasztalt.
- Pénzkészlet rovancsolása, az ügyrend érvényesülése, ellenőrzött időszak: adott időpont. A
pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel.
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. Az energia költségeket tervezett
kiadás fedezte. A takarékosság fokozottan érvényesült.
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e?
- Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e?
- Leltározási ütemterv, megállapítások.
- Év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.
Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.
Az ellenőrzés megállapítása:
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
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5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések
Ellenőrzés célja: A étkezési, gondozási, ebédszállítási térítési díjjal kapcsolatos elszámolások szabályszerűsége,
külön figyelemmel mind a három településen, telephelyeken.
- a térítési díjak jövedelemtől függő megállapítása
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
- Örményesen és Kuncsorbán a bevételek számlára történő befizetése.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített )
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot nem tapasztaltunk.
II. Napközi Otthonos Óvoda Célellenőrzés
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2008. év.
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)
Ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése
- Készletbeszerzések (kötött felhaszn.kötelező eszközök) a tervben foglaltaktényleges szükségletre alapozva, előnyös árakon történtek-e ?
- Tisztítószerek beszerzése tekintetében szintén, valamint a felhasználásnál a szigorú
takarékosság érvényesül-e?
- Az energia fogyasztás figyelemmel kisérésével az indokolatlan felhasználás
visszaszorítása.
Ellenőrzött időszak: 2008.év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: mintavételen alapuló, tételes
Ellenőrzött szerv, ill. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos (folyamatba épített)
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A takarékosság fokozottan
érvényesült, az indokolatlan felhasználás visszaszorításra került. A társult telephelyek (Örményesi óvoda)
energia fogyasztásmérők átíratása akadályokba ütközött, de 2008. első felében megoldódott.
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása-elszámolása,
- számlák alaki és tartalmi követelményei
- leltár – leltározási ütemterv-lebonyolitás-megállapitások
- év végi zárások.

11

Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere:tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.
Ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
- Az állományváltozással kapcsolatos dokumentálási kötelezettség
- Az érték nélkül (mennyiségben) nyilvántartott készletek leltározása 09.30.fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek eszközök.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzés módszere: tételes
Ellenőrzött szerv,ill. szerv.egység megnevezése: Az intézmény egészére kiterjed.
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.
Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőr által végzett ellenőrzés:
- pénzkészlet rovancs
- pénzkezeléssel kapcsolatos ellenőrzés (szabályzatok)
Hiányosságot nem tapasztalt.
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltam.
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belső ellenőrzések
Ellenőrzés célja: Az étkezéssel kapcsolatos
- nyilvántartások vezetése, egyeztetése
Ellenőrzött időszak:2008.
Ellenőrzést végezte Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzés módszere: tételes (folyamatba épített)
Ellenőrzött szerv,ill.szerv.egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed.
Ellenőrzés időpontja:folyamatos.
Ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztaltunk.
2008. június hónapban a MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatóság helyszíni vizsgálatot tartott. A helyszíni
vizsgálat célja az óvodai állami (normatív) hozzájárulások, támogatások elszámolása megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak.
Megállapítások: súlyos hiányosságot a vizsgálat nem állapított meg. A normatív állami hozzájárulás
igénylésekor olyan gyermek lett figyelembe véve, aki 2007. december 31-ig nem töltötte be a 3. életévét.

III. Orczy A. Ált. Iskola és Szakiskola Célellenőrzés
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása, a kötelezettségvállalás, az érvényesítés,
ellenjegyzés, utalványozás, a szakmai teljesítés igazolása, az arra kijelölt személy által minden esetben
megtörtént-e?
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
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Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés nagyobb szabálytalanságot nem állapított meg, a kötelezettségvállalás, és a szakmai
teljesítés igazolása rendszeresített formában történik folyamatosan.
2.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási
zárlati munkák szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, negyedévente, a szabályzatokban foglaltak szerint

és

egyéb

Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés során hiányosság megállapítása nem történt.
3.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezések végrehajtása
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, tagintézmény-vezetők, gazdaságvezető, gazd.vez. helyettes, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, ill. a szabályzatokban foglaltak szerint
Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés súlyosabb szabálytalanságot nem állapított meg, a vagyonbiztosítás aktualizálása viszont
nem követi a vagyon változásait.
4.
Ellenőrzés tárgya: Pályázatok
Ellenőrzés célja: Pályázatok megírása, az elszámolások szabályszerűségének vizsgálata.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Igazgató, gazdasági vezető,
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos.
Az ellenőrzés megállapításai:
Az ellenőrzés rendellenességet nem tárt föl, az intézményi pályázatok minden szempontból sikeresnek
mondhatók.
IV. Művelődési Ház és Könyvtár
1.
Ellenőrzés tárgya: Szakmai, gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzés
Ellenőrzés célja: A gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása
- minden esetben meg történt-e a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és a
szakmai teljesítés, az arra kijelölt személy által
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
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Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés során nagyobb szabálytalanságot nem állapítottunk meg. A felmerülő
hiányosságokat folyamatosan pótoltuk.
2.
Ellenőrzés tárgya: Pénzügyekkel, gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Készlet és energiagazdálkodás érvényesülése.
- A tervezett előirányzat elegendő-e az energia kiadásokra?
- A készlet beszerzéskor és felhasználáskor a takarékosság érvényesülése.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos ( folyamatba épített )
Az ellenőrzés megállapításai:
A Polgármesteri Hivatal részéről a belső ellenőr által végzett ellenőrzések:
- A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának megvalósulása. A vizsgált időszak:
2005.01.01-től 2007.12.31-ig.
- Pénzkészlet rovancsolása, az intézmény ügyrendjének érvényesülése. Ellenőrzött időszak: adott időpont.
A pénztárrovancsolással kapcsolatban a belső ellenőr hiányosságot nem tárt fel.
A folyamatba épített ellenőrzés során súlyosabb hiányosságot nem tapasztaltam. A tervezett energia kiadások
fedezték a szükségletet. Érvényesült a takarékosság is.
3.
Ellenőrzés tárgya: Számviteli, elszámolási tevékenységgel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Bizonylati rend, bizonylati fegyelem érvényesülése, a leltározási és egyéb zárlati munkálatok
szabályszerűsége
- A számlák alakilag és tartalmilag megfelelőek-e?
- Minden bizonylat ki van-e állítva és a valóságnak megfelel-e?
- Leltározási ütemterv, megállapítások..
- Év végi zárások.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető
Ellenőrzési módszere : tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint
Az ellenőrzés megállapításai: Az ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
4.
Ellenőrzés tárgya: Vagyonvédelemmel összefüggő ellenőrzés
Ellenőrzés célja: Vagyonvédelemmel összefüggő szabályzatok, nyilvántartások teljes körűsége, készpénz és
egyéb értékek kezelése, selejtezésének végrehajtása
- A kávéházi árukészlet leltározása 06.30-i fordulónappal
- Az érték nélkül nyilvántartott készletek leltározása 09.30-i fordulónappal
- A mérlegtételek leltározása 12.31-i fordulónappal
- Selejtezés végrehajtása, értékben és érték nélkül nyilvántartott készletek, eszközök (kávéházi áruk,
könyvtári könyvek)
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros.
Ellenőrzési módszere: tételes
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos, szabályzatban foglaltak szerint.
Az ellenőrzés megállapítása:
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A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.
5.
Ellenőrzés tárgya: Sajátos belsőellenőrzések
Ellenőrzés célja: A könyvtári befizetésekkel ( tagdíj, támogatás, eszköz használat), a Művelődési Ház sajátos
bevételeivel ( terembérleti díj, jegybevételek, nevezési díjak stb. ) és a kávéházi bevétellel, kiadással,
tablóvezetéssel, egyeztetéssel kapcsolatos elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése.
Ellenőrzött időszak: 2008. év
Ellenőrzést végezte: Intézményvezető, gazdaságvezető, pénztáros
Ellenőrzési módszere : tételes ( folyamatba épített )
Ellenőrzött szerv, ill. szerv. egység megnevezése: az intézmény egészére kiterjed
Ellenőrzés időpontja: folyamatos
Az ellenőrzés megállapításai:
A folyamatba épített ellenőrzés súlyos hiányosságot nem tapasztalt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség és az Önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2008. évi éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadni szíveskedjen.
…………../2009.(III.26.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri Hivatal, a Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2008. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, a
Körjegyzőség, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 2008. évi éves összefoglaló
ellenőrzési jelentést elfogadja.
A határozatot kapják:
1.
2.
3.
4.
5.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Török Csaba polgármester
Kapusi Jánosné belső ellenőr
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009………

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Beszámoló
a Művelődési Ház és Könyvtár szakmai munkájáról
A Művelődési Ház és Könyvtár legutóbb 2004. júniusában számolt be az 1999-2003 évi tevékenységéről
a képviselő-testületnek.
A 2004-2008-ban végzett munkáról a megadott szempontok szerint az alábbiakban számolok be:

1. AZ INTÉZMÉNY SZABÁLYZATAI:
Az intézmény szabályzatai nem választhatóak el a szervezetet körülvevő társadalmi és jogszabályi
háttértől.
A beszámolási időszakban a szakmai jogszabályok elveiben nagy változás nem következett be. A
gazdasági és az egyéb feladatokkal összefüggő szabályok változtak, ezek módosítását rendszeresen
végezzük. A beszámoló előkészítése kapcsán az átvizsgálásuk megtörtént.
A tűzvédelmi törvény változása miatt megrendelt szabályzat még nem készült el, de március végére
ígérte a szakember.
A Gyűjtőköri Szabályzat módosítására tett javaslatunkról külön előterjesztést készítettünk.
A közeljövőben is szükség lesz módosításokra a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és végrehajtási rendeletei miatt.
Kívánatos lenne „Küldetésnyilatkozat” elfogadása, mellyel egy pályázati szükségesség miatt a
könyvtár rendelkezik, de a közművelődési és a turisztikai részt nem foglalja magában.
Elkészítését nem írja elő kötelező érvénnyel jogszabály, a lakossági igényfelmérésen alapuló, önkormányzati döntéssel meghatározott stratégia segíthetne az irányok kiválasztásában, javíthatná az
erőforrások koncentrálását. Ellene szól, hogy főként a közművelődésben nagyon fontos a megváltozó igényekre való azonnali reagálás, amit a stratégiaváltás nehézkessége akadályoz.
A hatályos jogszabályokat és a szabályzatokat betartja és a használókkal is betartatja az intézmény.

2. A TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK .
2.1. Épületek
A rendelkezésre álló épületek alapterületében változás nem történt. Az épületek állaga a megelőző
időszak felújításai miatt csak lassan, de romlott a beszámolási időszakban.
Törvényi kötelezettség írja elő az épületek akadálymentesítését. Az intézmény egyetlen épülete
sem felel meg ennek az előírásnak, így ez a közeljövő feladata.
2.1.1. Művelődési Ház
A művelődési ház épületét legutóbb 2005-ben festettük, a gyakori használat miatt újabb szépítésre is szorul.
Az elektromos rendszerének átvizsgálása szükséges, a nagy épület egyik részében az égők 1050 üzemóra után rendszeresen kiégnek. Valószínűleg a vezetékeket a keresztmetszetük miatt ki
kell cserélni.
A legutóbbi érintésvédelmi ellenőrzésünk 2008 őszén lejárt, a következőnek legkésőbb a tüdőszűrés megkezdéséig el kell készülnie, mert ellenkező esetben nem települ ki a Tüdőgondozó
Intézet gépe.
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A nagyteremben a lámpatesteket is kicserélték a 2005. évi festés idején. A megtakarított árammennyiséget külön nem tudjuk mérni, mert a színpadtechnika által igényelt árammennyiséghez
képest a világítási áramfelvétel elenyésző.
A 2004-ben közművelődési érdekeltségnövelő hozzájárulásból vásárolt fénytechnikai berendezések sokkal modernebbek az azt megelőzőnél, ezért sokkal többet használjuk. Így hiába fogyasztanak kevesebbet, a több használat miatt ez inkább többletet okoz, mint megtakarítást.
A kiállítási és jelmez-elhelyezési gondjainkon is segítene, ha a művelődési ház tetőterét a településközpont látványtervében vázoltak szerint beépítenénk. Forrását valószínűleg a terv 2008as pályázatba be nem férő többi részével együtt EU pályázat fedezhetné.
2.1.2. Könyvtár
A Könyvtár épülete az, amely a nem használó, külső szemlélő által a legjobb állapotban levőnek látszik, a régi épület felvizesedése nem látható az utcafronton, de a legsürgősebb felújításra
szorul.
Nagyon sokat javított az épület külső képén a 2007-2008-ban elvégzett vakolatjavítás, járdacsere, a járda felöli ablakok mázolása.
A használóknak a nagyon-nagyon régi (1991-es) festés és az nyílászárók ezt is sokkal megelőző mázolásának látványa adja az elhanyagoltság érzését. (2008-ban néhány ablak mázolása elkészült.)
A hosszú raktár állapotát szerencsére a könyvtárhasználók nem látják. A tető és csatornajavítás
2005-ben a beázási problémákat megoldotta, de az egysoros ablakok miatti párásodás, az előző
sok-sok beázás miatti ablakkeret-korhadás miatt a raktárban tárolt dokumentumok védelme
nem megoldott. Az „Út a munkába” programban kapott segítőkkel várhatóan átmentjük a
könyveket az épület Gyermekélelmezési Konyha által használt részébe.
2.1.3. Klubkönyvtár
Szapárfalu Klubkönyvtár épületére nem költöttünk ebben az időszakban. A megelőző öt évben
erre az épületre fordítottunk a legtöbb pénzt, összességében ez a legkevesebbet használt épülete
az intézménynek.
Itt a 4-es főútról az épület alá folyó víz és az út miatti rázkódás, valamint az épület kora okozza
a gondot.
2.2. A szakmai eszközök
2.2.1. Művelődési Ház
A szakmai eszközök a többféle használat miatt változatosabb képet mutatnak a művelődési
házban.
A szakkörök szakmai anyaggal való ellátását a beszámolási időszakban és várhatóan a jövőben
is pályázatokból fedezzük. A művészeti szakkörök eszközei olyan drágák, hogy a résztvevőkre
áthárítás nem látszik megoldhatónak.
Az előadó-művészeti csoportok pályázatok és szponzorok segítsége nyomán olyan mennyiségű
és minőségű jelmezzel rendelkeznek, hogy ennek szakszerű tárolása és gondozása már komoly
gondokat okoz. A tárolást a nagy épület padlásán oldjuk meg. Az anyag már alkalmas egy interaktív kiállítás megrendezésére is, amennyiben erre alkalmassá tudjuk tenni a fel-lejárást és a
tetőszigetelést. (A padlás azért a legalkalmasabb hely, mert nem kell másik épületből szállítani
a jelmezeket a fellépésekhez.)
A többi csoportnál a szakmai anyagok költségeit a résztvevők és a pályázatok közösen viselik.
Nagy arányt képviselnek a saját tulajdonú eszközök (rockzenészeknél) is.
A rendezvényekhez felhasznált egyéb anyagok többségét saját bevételből, pályázatokból és
szponzori támogatásból szerezzük be.
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A turisztikai szakmai anyagok beszerzését a Polgármesteri Hivatalban végzik, erre saját forrásunk sincs, pályázati forráshoz sem jutunk. Így a turisztikai marketingben használt eszközök a
Polgármesteri Hivatal településmarketingre használt eszközei (térkép, toll, kulcstartó, táblák
stb.). Ezeknek a kialakításában részt veszünk. A többi szakmai anyag elektronikus szellemi
termék, mi állítjuk elő.
2.2.2. Könyvtár
A papíralapú dokumentumok (könyvek, újságok) száma a beszámolási időszakban nagymértékben apadt. 2007-2008-ban tervszerű állományapasztásba kezdtünk, melyet a terveink szerint
2009-2010-ben is folytatunk.
Azokat az információkat, amelyek gyorsan avulnak és beszerzésük eddig nagyobb összeget
emésztett fel – jogi, közgazdasági tájékoztatás -, interneten szolgáltatjuk. Így olcsóbb.
2.2.3. Klubkönyvtár
Külön szakmai anyagokat nem szerzünk be a Klubkönyvtárba. Az itt folyó tevékenység közművelődési, ezért a Művelődési Házhoz beszerzett szakmai anyagokat használjuk itt is.
A beszámolási időszakban (2006-ban) szűnt meg itt a könyvtári letét. Addig könyvdokumentumok is voltak az épületben.
2.3. Technikai és tárgyi feltételek:
2.3.1. Művelődési Ház és Klubkönyvtár
A művelődési házban a fénytechnika javult legtöbbet a beszámolási időszakban. Bár a fényereje és az irányíthatósága nem a legmodernebb, könnyű kezelhetősége, lehetőségei kedvelté tették az előadók, csoportok körében. Az eszközökhöz pályázattal és önkormányzati segítséggel
jutottunk hozzá.
A hangtechnikai igények a 21. század elején minden művelődési házban nagyok, így nálunk is.
A meglevő berendezéseink folyamatos javításával, időnkénti kisebb alkatrész-kiegészítéssel jól
használható eszközökkel rendelkezünk.
Régi problémát oldottunk meg 2006-ban a több mint 20 éves televízió cseréjével.
A számítógép térhódítása folytatódott. A Művelődési Házban a gépek darabszáma megfelel a
munka igényeinek. Pályázatból és SZJA 1%-ból vásároltunk annyi eszközt, hogy a Csorba
Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal közös könyvelés és pénztár is tudjon működni. Az A/3-as mátrixnyomtató szükséges a könyvelő programhoz. A javításakor többször
felmerült, hogy itt az utolsó órája, a program viszont csak tűs változatokra készült.
A tavaly érdekeltségnövelő támogatásból vásárolt laptophoz szükséges még egy modern projektor, hiszen az 1993-as csöves eszköz ma már nem felel meg a kor igényeinek sem képélességben sem fényerőben.
Ebben az időszakban szereztünk be digitális videokamerát is a rendezvények rögzítéséhez. A
filmek vágását, DVD-re írását is számítógépen végezzük. A jövő feladata a videokazettán rögzített rendezvények filmjeinek digitalizálása.
A Művelődési Házban érdekeltségnövelő támogatásból 2008-ban cseréltük ki a színpadfüggönyt. Ahhoz, hogy a színpadnyílás nagyobb legyen, az előadásokon egy ember is tudja kezelni
a függönyt, szükséges lesz áthelyezni a függönytartó szerkezetet a színpad elé. Ennek forrása
várhatóan a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás lesz. Azért sürgető ez a feladat, mert
az új anyagú függönyt a használat megtöri, az áthelyezés után kevésbé fog elhasználódni.
2008-ban a Művelődési Ház nagytermében egy klímaberendezést is felszereltünk. A légtér
nagysága miatt inkább enyhítésre, mint tényleges hűtésre szolgál. A téli iskolai diszkózásnál a
szárító funkciója javította a komfortérzetet.
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Nagy segítséget jelentett a beszámolási időszakban, hogy a Polgármesteri Hivatal asztalosműhelyében 35 asztalt készítettek el számunkra. Ez nagyon sokat könnyít a rendezvények lebonyolításakor. A sok pakolás miatt az asztalok és a székek sokkal nagyobb igénybevételt szenvednek el, mintha állandó helyen állnának.
A beszámolási időszakot megelőzően szereztük be a nagyterem székeit. A rakásozható falábú
székek közül választva az ár volt a meghatározó. Ma a kényelmetlenségük mellett a folyamatos
a javítási kényszer, az újra ragasztás, a támasztórészek cseréje új székek beszerzésének igényét
is felveti hosszabb távon.
2.3.2. A könyvtár
A könyvtár alapfeladata, hogy információs bázist szolgáltasson a község lakóinak. Ehhez a
2001-ben indított internet-szolgáltatás nagy segítséget nyújt. A felsőoktatásban tanulók vizsgára jelentkezéseikhez, a leveleiket olvasók, a munkát keresők, az ügyfélkaput használók, a böngészők, a chatezők, az ismerőseiket keresők, a világ megismerésére kíváncsiak, a személyes
problémákat megoldani kívánók egyaránt használják.
2004-ben nyertünk 3 számítógépet, szkennert, nyomtatót arra, hogy internetes szolgáltatást
nyújtsunk vele. Ugyanebben az évben tudtunk ADSL szolgáltatásra is szerződést kötni, ezért az
addigi percdíjas költségeinket lejjebb szorítottuk.
Az olvasók a fent leírt jogi- közgazdasági tájékoztatáson kívül munkakeresésre, kapcsolattartásra és a legkülönfélébb célokra használják az internetet. (A héten zajló internet fiesta keretében erről is rajzolnak a gyerekek.)
Az internethasználat 2004-2006 között megötszöröződött. Az utóbbi két évben a 2006. évi maximumnál kissé alacsonyabb szinten, stagnálás figyelhető meg.
A családok egy része beszerzett számítógépeket, az internetbekötés után a szolgáltatást már
nem fogja igénybe venni. Ezt mutatja, hogy sokan az otthon előkészített elektronikus dokumentumaikat küldik el a könyvtárból. Ezért az egy alkalomra jutó internetezési idő folyamatosan
csökken.
2008-ban kaptunk a Kék Vonal pályázat segítségével egy számítógépet, amelyet a gyermekek
ingyenesen használhatnak azért, hogy biztonságos internethasználat mellett ismerkedjenek az
IT technológiával. A tapasztalataink ezzel kapcsolatban megoszlanak. A szűrőprogram sem helyettesítheti a könyvtáros és a szülő odafigyelését. Az ingyenes gépet olyan, szociális és magatartási gondokkal küzdő gyerekek is igénybe veszik, akik másként iskolán kívül nem ismerkednének a számítógéppel.
A könyvtári dokumentumok elektronikus rögzítését a beszámolási időszakot megelőzően végeztük el. 2007 közepére ellenőriztük le ezeket az adatokat. A számítógépes katalógus használata, a géppel való kölcsönzés már jól működik. Következő feladat a vonalkód-olvasó alkalmazásának megalapozása lesz.
A zenei részleg beszerzéseivel nem tudjuk követni az aktuális irányzatokat, azoknak a legújabb
kiadványait. Az új iránt érzékeny fiatal használók sokkal hamarabb megszerzik internetről,
egymástól, mintsem ez egy közgyűjtemény számára beszerezhető lenne. Emiatt csak olyan
hangzó dokumentumokat vásárolunk meg, amelyek nem függenek az aktuális divatoktól. A zenei részleg másik gondja, hogy magnós és bakelitlemezes megoldása nem csábít a helyben
hallgatásra.
Az internetes gépeket használják zenehallgatásra is. Főként a gyermekek számára ingyenes,
Kék Vonal Alapítvány tulajdonát képező gépet.
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Az elektronikus dokumentumok közül is többnyire DVD lemezeket szerzünk be, amelyeket a
gyermekek a világ könnyebb megismerésére használhatnak.
A könyvespolcok strapabírása megfelelő, formájuk régies, kopott. A számítógépes munkaasztalok látványa és szeparálatlansága nem megnyugtató. A 2008-ban meghirdetett TIOP pályázatban újabb gépekre is pályáztunk. Nyertes pályázat esetén ezeknek és a ma meglevőknek az
elhelyezése számítógépes munkaasztalt igényel majd.
Fénymásolási szolgáltatáshoz a Polgármesteri Hivatalból kiselejtezett gépet használjuk. A másolási példányszám miatt ez nem okozna gondot, de a sokat használt eszközt gyakran kell javítani, az alacsony példányszám miatt az egy oldalra eső karbantartási költség igen magas. Amikor ez lehetséges, a szkennerrel és a kis nyomtatóval helyettesítjük.
2.4. Személyi feltételek
A beszámolási időszakban 8,29-ről 6,13 főre, 73,94%-ra csökkent az intézmény létszáma.
Munkakörök

- statisztikai létszám (napi 8 órára vetített)/ tényleges létszám - tárgyév december 31-én
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Munkaerővel az ország többi közművelődési és közgyűjteményi intézményéhez hasonlóan rosszul
ellátott a Művelődési Ház és Könyvtár.
A dolgozók bérezését a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben leírt minimum határozta
meg ebben az időszakban. Mivel a mozgó bér nem ad fedezetet a túlórák és az ügyeleti díjak kiadására, ilyet az intézmény nem fizet. Szerencsére az alkalmazottak többsége a munkáját hivatástudattal végzi.
A beszámolási időszakban főként közművelődési munkában dolgoztak önkéntesek, de a Helytörténeti Kiállítás leltározásában is kaptunk önkéntes segítséget. 2005-ben az országgyűlés elfogadta
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló LXXXVIII. törvényt. Ennek értelmében sem szükséges írásban foglalt szerződést kötni, ha egyszerre 10 napnál kevesebb határozott időt dolgozik alkalomszerűen az önkéntes. Emiatt szerződésekkel nem rendelkezünk.
A beszámolási időszakban az önkéntesek száma csökkent (a természetes fluktuáció helyett egyre
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többször csak abbahagyta egy-egy személy az önkéntes munkát, de ezt nem vette át tőle másik
önkéntes). Ez magával vonta azt, hogy a munkájuk alkalmai is csökkennek és az általuk dolgozott
munkaidő is egyre kevesebb.
A 2009-ben induló „Út a munkába” programban kapott személyek a takarítási, épületszépítési
gondjainkon segíthetnek. 4-5 hónaponként változó személy kevés eséllyel használható technikusként, művelődésszervezőként, turisztikusként, jelmeztervezőként, komponálóként.
Az intézmény igazgatója 2007. óta közművelődési és könyvtári szakértő, 2008 őszétől képzettsége
alapján a közművelődési minőségfejlesztés megindítására alkalmas személy.
2.4.1. Közgyűjtemény
A könyvtárakkal kapcsolatos 43468/72. sz.MM irányelv szerint ebben a könyvtárban 4 fős
szakmai stáb tudná – helytörténeti kiállítás nélkül - a feladatokat megfelelő szinten ellátni.
Mint minden irányelv, kötelezettségeket nem tartalmaz, mégis jól mutatja a szakmai célok és
a valóság távolságát.
A könyvtári szakemberek személye a beszámolási időszakban teljesen kicserélődött. A két
személy közül az egyiktől sajnálatos halála, a másiktól nyugdíjazása miatt váltunk meg. A folyamatosság fenntartása, az új szakemberek betanítása az igazgatótól vár el az eddiginél nagyobb odafigyelést. Az új jogszabályok szerint még gyakornokként is kell vállalnia az egyiküket 2009-ben.
Az öt évből két félév volt az, amikor a két könyvtári szakember egyszerre teljes munkaidőben
együtt tudott dolgozni. Előbb a betegség, a haláleset, később az egyikük főiskolai tanulmányai
miatti távollét akadályozta a munkát. E két félévben az új dolgozó betanítása is emésztette a
munkaidőt.
A két könyvtáros közül egyikük munkaidejének felét a másik közgyűjteménnyel, a helytörténettel, a Helytörténeti Kiállítás gondozásával és a könyvtár helytörténeti gyűjteményével kell
töltenie. Ez a nyitvatartási idő, a szabadságolások és a beszámolási időszakon átívelő betegség-tanulás miatt nem tudtuk megvalósítani. A könyvtár nagyobb forgalma miatt a munkában
levő könyvtáros a könyvtári munkát látta el.
A Helytörténeti Kiállítás és a könyvtár helytörténeti dokumentumainak gyűjtése, rendszerezése muzeológus, néprajzos vagy történészi képesítéssel lenne a legjobban ellátható. Ez nem állt
fenn a beszámolási időszakban és a megoldása a jövőben sem várható.
2.4.2. Közművelődés
A közművelődésben ilyen irányelv sem született soha. A beszámolási időszak első évében
részmunkaidős szakképzetlen művelődésszervező az igazgató irányításával képezte a szakmai
stábot ezen a területen. 2005-től létszámcsökkentés miatt ez az álláshely is megszűnt. Azóta a
folyamatos csökkentések miatt az álláshely visszaállítására remény sincs.
Szapárfalu Klubkönyvtár külön szervezői feladatait 2000-ben pályázatban vállalta az önkormányzat 2004 dec. 31-ig. Eddig foglalkoztattuk a fent leírt részmunkaidős művelődésszervezőt. Ahhoz, hogy a Klubkönyvtár élettel teljen meg, szükség lenne ott egy külön (akár részmunkaidős) szakemberre.
2.4.3. Turisztika
A turisztikus álláshelye 2004-ben teljes munkaidős volt. Két lépésben az álláshely megszűnt.
Ez a feladat is az intézményvezetőre maradt.
2.4.4. Gazdasági szervezet
A négy személlyel ellátott feladatok is hét ember munkáját igényelnék. A helyzetet javította,
hogy a beszámolási időszakban közhasznú foglalkoztatottal oldottuk meg a karbantartási feladatokat a fenti létszámokon túl.
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A gazdasági szervezeten belül a gazdaságvezetőt, a pénztárost és a karbantartót az előzőekhez
hasonlóan a Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Központtal közösen foglalkoztattuk a vizsgált időszak alatt is. (2009. márciusától, az eddigi feladatokat temetésekkel is kiegészítve ez a karbantartó főállású lett. Ez reményt ad arra, hogy a feladatát nem csak ideiglenesnek tartó embert nem kell újra és újra betanítani.)
A képesítési előírásokat a kávéházi felszolgáló esetében a beszámolási időszakban nem tudtuk
betartani, a dolgozót köteleztük az üzletvetői képesítés megszerzésére.

3. A SZAKMAI MUNKA.
A szakmai munka alapjait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg. Az általános feladatok közül pedig a többször
módosított helyi közművelődési rendelet [17/l999 (VII.1) önk. rend], a 10 éves településfejlesztési
koncepció [134/1998(IX.24.) önk. hat.] és a tárgyidőszakban hatályos önkormányzati programok
[17/2003.(IV.30.). és 29/2007.(XII.6.) önk. rend] határozták meg a legfontosabbakat.
 A 10 éves településfejlesztési koncepciójának végrehajtása a beszámolási időszakban fejeződött be. A hosszú távú célok elérése érdekében a kultúrával és a turizmussal külön rész foglalkozik:
o „A település kulturális hagyományainak őrzése, azok gondozása, továbbadása, új hagyományok megteremtése a jövő építése szempontjából jelentős feladat.
o A meglevő könyvtár, művelődési ház és a honismereti gyűjteményfenntartásával, karbantartásával, fejlesztésével, üzemeltetésével, megfelelő személyi feltételek megteremtésével a lakosság kulturális igényeinek kielégítését kell biztosítani, vagy az új
közművelődési objektum helyét az Orvosi Rendelő környékén kell biztosítani.”
o „A Holt-Tisza rehabilitációja megfelelő alapot nyújthat az idegenforgalom fejlesztéséhez. Az idegenforgalmi adottságok hasznosításánál kiemelkedő fontosságú, hogy csak
a táj konform jellegű fejlesztések valósuljanak meg.

Falusi turizmus fejlesztése,

Horgászat, vízi sportok biztosítása,

Termálvíz adott lehetőségeinek kiaknázása,

Rendezvényturizmus fejlesztése.”
 Az önkormányzat 2003 -2006 évi programjának külön fejezete foglalkozik a kulturális témával,
melyben a humán erőforrás-fejlesztésen belül a közművelődési formák sokféle megjelenésének
támogatásán belül kiemelt feladatokat határoz meg.
o „a felnőttek nyelvoktatását
o a hagyományőrzés minden formáját
o helytörténeti anyagok gyűjtését, feldolgozását
o formális és informális civil szervezetek, csoportok működését
o ünnepek kultúrájának fenntartását, bővítését
o felnőttek bevonását a kulturális életbe
o könyvtári dokumentum ellátás minden formáját
o közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó épületek felújítását, felszerelését,
technikai háttér biztosítását
o keresni kell a feladatokat ellátó épületek bővítésének lehetőségét.”
 A 2003 -2006 évi program az idegenforgalommal és a turizmussal is foglalkozik:
o „Az idegenforgalom megindításában kezdeményező szerepet kell vállalni.
o Minden helyi döntésnél is figyelembe kell venni a turisztikai szempontokat.
o A horgász-, vadász-, a rendezvény- és a falusi turizmus feltételeit kell először megteremteni.
o Marketing eszközökkel (honlap, táblák, térkép, kiadványok, túraútvonalak, stb.) segíteni kell a turizmus területén vállalkozókat.
o A Tisza-tavi Idegenforgalmi Régió területén is ismertté kell tenni rendezvényeinket.
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o
o

Turisztikai vásárokon, kiadványokban a település ismertetése.
Település-szépítést támogatni kell, a település központjának kialakítását meg kell kezdeni”.

 A 29/2007(XII.6.) sz. rendelettel elfogadott Gazdasági program a következő feladatokat írja le
a III/2 és III/6 pontban:
o 2. Kultúra - sport
A település kulturális és népi hagyományainak megőrzése, új hagyományok megteremtése, a település lakóinak közművelődésbe való bevonása a jövő szempontjából
meghatározó feladat.
A meglévő Községi Könyvtár, Művelődési Ház és a Honismereti Gyűjtemény fenntartása, karbantartása, lehetőségekhez képest fejlesztése indokolt. Szükség esetén a
személyi feltételeket is tovább kell javítani, elsősorban a Honismereti Gyűjtemény
kezelése, ápolása és a közművelődési feladatok még színvonalasabb ellátása érdekében
o 6. Idegenforgalom
Az idegenforgalom fellendítése érdekében az önkormányzatnak kezdeményező szerepet kell vállalni. A Holt-Tisza rehabilitációjával az öko, vadász és a horgászturizmus, a Kálvária domb adottságának kihasználásával a falusi turizmus alapjait
meg kell teremteni. Az idegenforgalmi célok elérése érdekében a térségünkben
érintett turisztikai szervezetekkel, a horgász, vadász és a Baldácsy egyesületekkel is
együtt kell működni.
Mind a közgyűjteményi mind a közművelődési feladatellátás összehasonlításánál, bemutatásánál
gondot okoz, hogy a statisztikai mérések gyakran változnak. Emiatt nagyon sok olyan terület
van, amihez nem áll rendelkezésünkre adat öt évre azonos fogalom-meghatározás alapján.
3.1. Közgyűjteményi munka
3.1.1. Könyvtári szakmai munka
A könyvtári munkában szerkezeti változás, hogy 2006-tól megszüntettük Szapárfalu Klubkönyvtárban a letéti könyvtárat. A nagyon kis kihasználtság és az alacsony minőség indokolta a változtatást. A Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Központ házi gondozónői hordták házhoz
néhány idősnek az olvasnivalót.
Szintén 2006-ban csökkentettük a könyvtári nyitva tartást is a feldolgozó munka javára.
Az elmúlt években lecsökkent gyermekolvasók száma lényegesen nem fogyatkozott tovább. Középiskolába, felsőoktatásba kerültek azok a fiatalok, akik gyermekkorukban kimaradtak a könyvtár olvasói közül. Ma már az is látszik, hogy azok, akik az elmúlt években gyermekként nem léptek be a könyvtár tagjai közé, azok nem lesznek felnőttként sem könyvtárhasználók.
Beíratkozott olvasók száma
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Az iskolai könyvtárak erősödése már harminc éve országosan érezhető. A mai jogszabályok szerint a könyvtári órát a pedagógusnak kell tartania. Az iskolai könyvtárak személyi és dokumentum-beszerzési feltételeit meghatározza jogszabály, melyhez finanszírozás is társul.
A több szabadidővel rendelkező általános iskolai korosztály ellátásának javulása természetesen
mindenkinek jó. A községi könyvtár állományfejlesztése a felnőtt korosztály felé tud fordulni, nekik tud jobb körülményeket teremteni (csend, nagyobb kézikönyvtár, több figyelem és segítség a
könyvtárosoktól stb.) Ez előny. A közkönyvtárinál sokkal lazább rendszerben eligazodó gyermek
legjobb esetben hasznos időtöltésért megy a közkönyvtárba felnőtt korában. A tudásbázist nem itt
fogja keresni, hanem a társakra, a sokkal könnyebben befogadható televízióra, hallomásokra támaszkodik. Azokat a dokumentumokat, amelyeket a jogdíjak miatt ingyenesen nem ér el interneten, nem fogja megszerezni a könyvtárból.
A középiskolások és a felsőoktatási intézmények hallgatói adták eddig a referensz-kérdések és a
könyvtárközi kölcsönzések zömét. Ma a kérdéseikre a választ interneten szerzik meg és a jegyzetek egy részét is elektronikusan szerzik meg. Valószínűleg közülük is egyre több az, aki már be
sem szokott a könyvtárba.
A dokumentumok árának növekedése és a tervszerű állományapasztás okozza, hogy a vizsgált
időszakban a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és az állandó dokumentum-beszerzési keret
ellenére is jelentősen csökkent az állomány kötetszáma.
A személyi feltételeknél leírtak határozzák meg a szakmai munkát. A két szakember ellátja az olvasószolgálatot és a feldolgozást, a szerzeményezést. Nagyon kevés idő jut az állomány átvizsgálására, javításra, és egyebekre. Az alapfeladatokon kívül ellátják a Helytörténeti Kiállítás bemutatását, kutatómunkát és közművelődési tevékenységet is végeznek az író-olvasótalálkozók lebonyolításával és a művelődési ház nagyrendezvényein végzett segítségükkel.
Az időszakban egyszer az állományellenőrzést is elvégeztük (2007. nyár), a dokumentumokat
rendben találtuk.
Az elektronikus kölcsönzési és feldolgozási rendszer nagy változást hozott a könyvtár életében.
2007-től nem építjük tovább a raktári katalógust.
Az elektronikus információszolgáltatás keretében internetelérést biztosítunk. Pályázatot nyújtottunk be arra, hogy interneten keresztül is nyújthassunk szolgáltatást honlapon. Ekkor elektronikus
dokumentumkeresésre, előjegyzésre, kölcsönzési idő hosszabbítására adunk majd lehetőséget.
A dokumentumhasználat is drasztikusan csökkent az utóbbi időben. A kölcsönzött kötetek száma
60%-ra, a helyben használt dokumentumok száma 40%-ra esett vissza öt év alatt. Ennek egyik oka
az olvasási szokások nagymértékű változása, az internetes felületes olvasás elterjedése.
Kölcsönzött és helyben használt
k önyvtári dok ume ntumok száma
Kölcsönzött dokumentumok
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12 000

-ebből 14 éven aluli

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004.

2005.

9. oldal

2006.

2007.

2008.

Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámoló 2004-2008.

Az intézmény megfelel a törvény szerint a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek
a,
mindenki által használható és megközelíthető,
b,
könyvtári szakembert alkalmaz,
c,
rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel,
d,
rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva (a
nyitva tartás még a piaci napokat is figyelembe veszi),
e,
helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f,
statisztikai adatokat szolgáltat,
g,
ellátja az alapfeladatokat:
 fő céljait nyilatkozatban teszi közzé (ezért ez a terület az, ahol küldetésnyilatkozat
van)
 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre
bocsátja,
 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.
Ezen kívül ellátja a közkönyvtári funkcióit:
 A gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja ki.
Ennek szabályait a Gyűjtőköri Szabályzat, a Könyvtárhasználati Szabályzat írja le.
A Gyűjtőköri Szabályzat betartása az állomány tervszerű, lassú módosulását eredményezi.
A szakirodalom beszerzett dokumentumainak növekedése a szépirodalom terhére mutatja, hogy
a könyvtár – megőrizve a művészetekhez való kapcsolódását -, információtárként is egyre fontosabbá válik.
A tervszerű állományapasztás a szakirodalom csökkentését vonta maga után. Így most, átmenetileg a szépirodalom aránya nőtt az állományon belül (a frissen beszerzett dokumentumokon
belül nem).
A14 éven aluliaknak szóló könyvek beszerzésének csökkenése is a tényleges felhasználók felé
fordulást mutatja. Ahhoz, hogy a gyermekeket újra a könyvtárba hozzuk, ezt e folyamatot viszsza kell fordítani.
A Gyűjtőköri Szabályzat apróbb módosításairól külön előterjesztést készítettünk.
 Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
A menetrendtől a települési rendezvényekig, az önkormányzati rendeletektől a jogszabályokig
könyvekkel, segédanyagokkal, dokumentumokkal és internetes linkek ismertetésével tájékoztatja a könyvtár a lakosságot.
 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
Az újságcikkektől a szakdolgozatokig gyűjt helyismereti anyagot. Az összegyűjtött anyag feltárása nem folyamatos. A munkatársak gyakori távolléte (betegség, képzés) miatt a feltárás háttérbe szorult.
Ellátja a Helytörténeti Gyűjtemény bemutatói és kezelési feladatát. A könyvtáros munkakörének felében ezzel a területtel foglalkozik, de a tanulása miatti távollétek nagyon lecsökkentették a ténylegesen elvégzett feldolgozást.
 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
Az állomány 75%-a szabadpolcos rendszerben elérhető.
A könyvtár szakmai munkája megfelel a felé irányuló igényeknek és a szakma követelményeinek. A megye többi – általam ismert – könyvtárához hasonlítva sincs szégyellni valónk. A dokumentumtípusok változásaihoz anyagi okok miatt nem tudott az intézmény alkalmazkodni.
A könyvtárosok ma már nem csak a művészeteknek a könyvekben leírt részeinek ismerői és a lektűrökkel, szabadidő értelmes „eltöltéséhez” segítséget adó szakemberek, hanem informatikusok, a
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szó „információt kezelő” értelmében. Ez azért is olyan nagy változás, mert a könyvtáros képesítést
hagyományosan a humán érdeklődésű emberek szerezték meg, akiknek a számítástechnikai eszközök kezelését nagyon nehéz elsajátítani. Az országban ezt a váltást a kisebb települések könyvtárai nem tudták megoldani. Ma már informatikus igényeket támasztanak az információkezelőkkel
szemben.
2004-ben az országos szakfelügyelet megkezdte a könyvtár szakfelügyeletét, de a megállapításokról értesítést nem kaptunk a beszámoló elkészítéséig. 2008 nyarán e megállapítások végrehajtását
ellenőrizték. A régi megállapítások hiányában újra áttekintették a szabályzatokat és a dokumentumállományt. Szóban javasolták a több éve megkezdett tervszerű állományapasztást és a vizsgálat előtt három hónappal végrehajtott alapító okirat módosítást. Írásos anyagot a vizsgálatról a mai
napig nem kaptunk.
3.1.2. Helytörténeti szakmai munka
A Helytörténeti Kiállítást szakértelem és idő hiányában csak kevéssé gondoztuk. Szükség van rá a
helyiek és az ide látogatók miatt is.
Az elhelyezése nem szerencsés. Többször felmerült, hogy helyezzük át másik épületbe. Ez ellen
az szól, hogy nem lesz olyan dolgozó, aki a látogató miatt az olvasókat vagy az aktuális rendezvényt otthagyva bemutatja a kiállítást. A személyi feltételeknél leírtak jól mutatják, hogy a kiállításra felügyelő, állandóan ott ülő teremőr feladatánál sürgetőbb tevékenységekhez sincs létszám.
3.2. A közművelődési szakmai munka
A feladatok elmúlt ötévi végrehajtását a közművelődési minőségfejlesztés tevékenység csoportjai
alapján mutatom be:
3.2.1. Információs tevékenység
A településen belüli és a településről adott információs tevékenységből az intézmény nagy
részt vállal.
2004-ben alkalmanként 1-2 elektronikus megkeresést küldött az intézmény, 2008 végén 51
médiaszerkesztőség, 30 túravezető kapja az információkat interneten. A rendezvénynaptárt
35 további címre küldjük.
A rendezvényekhez kapcsoló, tematikus címlisták is nagy szolgálatot tesznek, hiszen az érdeklődési kör alapján direkt marketinget tesznek lehetővé.
Híreket szerkesztünk a helyi TISZtAhír-be, ismertető cikkeket adunk a Fegyverneki Hírmondóba. A fegyverneki honlaphoz rendszeresen adunk információkat.
A nagyobb rendezvények képeit a későbbi hírverés miatt külön internetes oldalakon tesszük
elérhetővé.
Az intézmény kommunikációs tervet nem készít, a munkaterv érinti az információs tevékenységet. Külön információs munkatárssal nem rendelkezünk, az igazgató végzi ezt a feladatot, anyagi okok és a gyorsaság miatt főként elektronikus formában.
A rendezvények, események hírelésén túl közhasznú információkat szolgáltatunk. A tömegközlekedési eszközök menetrendjét átszerkesztjük, hogy szerzői jogok védelme miatt ne támadhassanak bennünket.
Kapacitás hiányában tájékoztató dokumentumokat nem készítünk (műsorfüzet, honlap, szolgáltatási jegyzék).
A Fegyvernek Szelleme Pantheonnal, rendezvényekkel kapcsolatosan (pl. Virágzó Tisza
Napja) vagy turisztikai érdeklődésre, hagyományőrző céllal indított felhívásokra érkeznek
adatok Fegyvernek történetéből. Ezeket a könyvtár helytörténeti dokumentumaiból is hozzáférhetővé tesszük.
3.2.2. Ismeretterjesztés
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Az elmúlt öt évben ez a tevékenység érdeklődés hiányában fejlődött vissza. Évi 1-4 előadáshoz az oktatástechnikai eszközöket az iskolától hozzuk el. Főként külső szerv előadásához
adjuk meg a hátteret (származtatott alapszolgáltatás).
3.2.3. Képzés
Formális képzést az intézmény nem végez. A FAT akkreditációhoz szükséges személyi és
tárgyi feltételekkel nem rendelkezik.
Az informális és non formális képzésben vesz részt, melyet a statisztika nem képzésként
mér, de a minőségfejlesztés Oktatási és Kulturális Minisztériumban készített elvei alapján
várhatóan a jövőben mérni fogják.
Azokat a tanfolyamokat, szakköröket soroljuk ide, amelyeknek olyan vezetője van, aki a
többieknél sokkal nagyobb tudással rendelkezik és ezt a tudást adja át, a képzés során.
A képzésnek ezeket a formáit saját fenntartású művészeti csoportokkal látjuk el.
A művészeti szakkörök száma a beszámolási időszakban és az óta is drasztikusan csökkent.
Az önkormányzat által finanszírozott óraszám a 2004. évi 1200 óráról 2009-re 500-ra redukálódott.
Legnagyobb létszámú felnőtt művelődő közösségeink tagjai 2001-ben hozták létre a
Baldácsy Művészeti Egyesületet. Azzal a céllal, hogy olyan forrásokhoz is hozzájuthassanak
a meglévők mellett, amelyekre egy önkormányzati közművelődési intézmény nem pályázhatott.
Azoknak a jóslata vált be, akik azt mondták, hogy ha külső segítséget akarunk bevonni a
mostani mellé, ezzel azt érjük el, hogy az anyagi helyzet miatt elvárják tőlünk, hogy az eddigi önkormányzati támogatást is pályázati és szponzorpénzzel az egyesület vállalja fel, sőt
az utánpótlás csoportokat is önállóan finanszírozza. Ma a külső gazdasági prés miatt egyre
nagyobb elvárás az, hogy az egyesület önállóan tartsa el a felnőtt és a gyermek művészeti
csoportokat.
Mikorra a csoportokra a saját finanszírozás terhe hárul, az állam az EU-s pályázatok saját
forrásainak és az ország anyagi helyzetének következtében egyre kevesebb kulturális pályázatot ír ki, amit kiír, annak a megpályázható összege egyre kevesebb.
A saját fenntartású csoportok fellépési lehetőségei nőttek a csoportok tudásával, hírükkel.
Míg 2004-ben 105 fellépése volt a 14 csoportnak (1200 finanszírozott órával), addig 2008ban 145 fellépése volt a 10 csoportnak (716 finanszírozott órával). (Ebben az esetben a fellépéseket csoportonként számítjuk. Ha pl.a Virágzó Tisza Napján fellépett mind a 10csoport,
akkor azt 10 fellépésnek számítottam.) A vizsgált időszakban a szlovákiai Fegyvernektől
Budapestig, Márianosztráig, Pápáig sok helyen megfordultak a fegyverneki táncosok, citerások, énekesek.
A mozgáskoordináció javítása, a zenei hallás csiszolása, a közösségben végzett munka öröme mellett a hagyományőrző csoportok tagjai megismerték a magyar és a Fegyvernekre is
költözött magyarországi németek szokásait, viseletét.
Nonformális képzések
(szakkörök, tanfolyamok)
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2004-ben még működő két üvegfestő csoport, roma csoport, fúvós együttesmára megyszűnt,
de nem is sejtettük, milyen jó népdalkör kerekedik az együtt éneklést még akkor nem ismerő
asszonyokból.
(2004-2006 között a roma hagyományok felelevenítésére is törekedtünk. A művészeti és
szórakoztató élményen túl az elismertség lehetőségének felcsillantása is eredménynek tekintettük.)
Társastánc tanfolyamot (önköltségesen) szinte minden évben meghirdetjük az ifjúságnak.
2008-ban kerültünk legközelebb (10 lány, 0 fiú) ahhoz, hogy meg tudjuk indítani, mégsem
sikerült. Valószínűleg a sok éves hiány a következő tanévben lesz akkora hatással, hogy sikerül beindítani. 2007-2008-ban a Baldácsy Bálra készülő felnőttek egymás után két kurzust
is elvégeztek.
Ide tartozik a Kung-fu csoport, akik a teljes beszámolási időszakban – kisebb-nagyobb létszámmal - működtették a csapatukat és a 2006-ban alakult Hastánctanfolyam, akik már fellépéseket is vállnak az idősebb tanítványokkal.
A Dalma Dance modern tánctanfolyama 2007 őszén indult. Azelőtt ugyanaz az oktató,
ugyanazokkal a gyermekekkel a Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretein belül tanította a táncot 2004. óta.
3.2.4. Kiállítás rendezése
Évente 2-5 kiállítást rendezünk, főként a helyi alkotók munkáiból. Ezen kívül rendezvényekhez kapcsolódva alkalmi kiállításokat készítünk a látogatóknak.
Bár Fegyverneken országos viszonylatban is magas a festéssel, művészettel foglalkozók
száma, a kiállítás látogatók között nem látjuk viszont őket. Mindenki csak a saját műveinek
megcsodálását várja a többiektől, de nem kíváncsi mások munkáira.
Állandó kiállításként működik a Fegyvernek Szelleme Pantheon, melynek kapcsán sok
fegyverneki történeti anyaghoz jutunk, amelyet elhelyezünk a könyvtár helytörténeti dokumentumai között. A folyamatosan növekvő kiállítás helyigénye egyre nagyobb. A közeljövőben meg kell oldani a lapozós elrendezését. A bemutatását segíti, ha önkéntessel vagy más
többletkapacitással a tablókat elektronikusan, az interneten is elérhetővé tesszük. A kiállításhoz rendezvény kapcsolódik, a Pantheon tagjainak éves találkozója.
A beszámolási időszak elején felmerült, de még ma sem látszik a megvalósítás ideje. A jelmezekből szeretnénk készíteni egy interaktív kiállítást a tetőtérben. A látogatók itt felpróbálhatnák a jelmezt, fényképeket készíthetnénk róluk, amiket elektronikus formában magukkal vihetnének.
3.2.5. Művelődő közösségek tevékenysége
Azokat a non formális képzéseket is itt tartjuk számon, amelyeknek a tagjai a csoportmunka
öröméért, a tevékenység kedvéért művelődnek közösségben. Jellemzően a csoport vezetője
nem sokkal tud többet a többieknél, együtt képzik magukat, vagy töltik el közös tevékenységgel a szabadidejüket. Az informális képzések valamennyi formáját itt tartjuk nyilván.
Ezeket a közösségek jellemzően kevés segítséget igényelnek az intézménytől. Vannak olyan
művelődő közösségek, amelyek terembérletet fizetnek, mi a hátteret biztosítjuk nekik, esetleg pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmüket
Ilyen a Jóga Klub, az 1957 óta működő
R16 Postagalambsport Egyesület, a 2007-ben alakult Ügyes kezek Klub vagy a 2008-ban
indult Baba-mama Klub.
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A zenei érdeklődési körű gyermekek számára biztosítjuk a Nemzeti Filharmónia előadásaira
való eljutást. 2006-2007-ben szünetelt ez a közösség, mert a gyermekek nem mutattak érdeklődést a komolyzene iránt. Néhány elhivatott pedagógus segítségével 2008-ban újra tudtuk indítani a csoportot.
Az amatőr rock zenészek is a saját örömükre vesznek részt az együttesekben. A beszámolási
időszakban, egy időben általában 4 csoport működött.
Vannak olyan közösségek is, amelyek a rendszeres összejöveteleiket nem az intézményben
végzik, de pályázat kapcsán vagy más segítségkéréssel a Művelődési házat keresik fel. Ilyen
a Foci Klub, az Aerobic Klub, de a bejegyzett egyesületek is, mint a Vöröskereszt, Karitász
vagy az Életfa Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
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3.2.6. Rendezvények szervezése
A rendezvények, az ünnepek a hétköznapok egyformaságából kiemelik az embereket.
Az intézmény a rendezvényeit a munkatervvel elfogadott rendezvénynaptár alapján végzi.
A kevés erőforrás közül ez a forma az, amibe a legtöbb energiát fektettük 2004-2008 között.
A hivatalos metodika szerint a származtatott alapszolgáltatások között tárgyaljuk azokat a
rendezvényeket, amelyeket mások megrendelésére szervezünk részben vagy egészben.
Sok olyan rendezvényünk van, amelynek több-kevesebb részét mi végezzük, közös valamely más szervvel. Elvileg olyan módon kell elkülöníteni, hogy az intézmény céljaihoz
mennyire illeszkedik az adott rendezvény, az aktuális esemény megszervezésén kívül a célok, célcsoport meghatározása az intézmény vagy a másik szerv, szervezet kompetenciája-e.
Ez sem segít minden esetben.
A Diák-Gulyásfesztivált, amelyet az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola kezdte
szervezni 2004-ben. Intézményünktől a színpadi műsor hangosítását, eszközökkel segítését kérték. 2005-től a költségei intézményünknél szerepelnek, ma már a felhívásban a
szponzorkeresésben, a teljes lebonyolításban vállalunk szerepet közös szervezőként
együtt az iskolával és a Körjegyzőséggel. ( A statisztikai szolgáltatás szerint ez az első
évben származtatott alapszolgáltatás, a többi évben saját rendezvény.)
A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóját intézményünk szervezi ugyan a Magyar Drámapedagógiai Társasággal a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézettel, de nem tudná lebonyolítani a szakiskolások, az iskola nevelőinek segítsége nélkül.
A „Karácsonyi készülődés”-t a szociálisan hátrányos helyzetűek adventi programját a
Csorba Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Központ által meghívott embereknek
rendezzük meg, a Családsegítő Szolgálat szakembereinek jelenlétében.
Az Adventi hangversenyt az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola valamint az egyházak együttműködésével hozzuk létre.
A Virágzó Tisza Napját a Körjegyzőség fegyverneki dolgozói és az önálló intézmények,
civil szervezetek, lakossági csoportok is segítik.
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Az októberi Ünnepi ülés lebonyolítását a Polgármesteri Hivatallal és a Gyermekélelmezési Konyhával együtt végezzük.
A sort még sokáig folytathatnám a Magyar Kultúra Napján átadott önkormányzati kitüntetésektől a Véradók köszöntéséig.
A Tisztelt képviselő-testületnek itt mutatom be az összes rendezvényt akkor is, ha másoknak
szerveztük, akkor is, ha mi találtuk ki.
A fentiek miatt a településen működő önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel, lakossági csoportokkal igyekszünk minél jobb, rendszeresebb kapcsolatot tartani.
A beszámolási időszakban a rendezvények száma csökkent (a származtatott alaptevékenységé is). Ezzel egy időben csökken a látogatók száma is. Nő viszont a rendezvények időtartama.
Rendezvények száma
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Saját szervezésű bált 2005-ben hirdettünk utoljára. 2004-ben származtatott alapszolgáltatásként indult a Költészet Napja, mely a mi feladatunk lett. A 2005-2006-ban zajlott Kávéházi
beszélgetéseknek többször terveztük a folytatását, de nem jutott rá kapacitás. Egyre több lett
a Kálváriadombon tartott rendezvény, rendszeresekké váltak a Dogs Koncertek.
A település rendezvénynaptárát is az intézmény gondozza. Évente egyeztetünk a különböző
szervezetek között ebben az ügyben.
2004-2008 között hagyománnyá váltak olyan rendezvények, mint a Diák-Gulyásfesztivál,
vagy a Kálváriadombon tartott meditációk.
A rendezvények között tartjuk számon a busszal szervezett színházlátogatásokat is. 2007ben és 2008-ban a fizetőképes kereslet hiánya miatt vissza kellett adni a jegyeket, amíg azt
ingyenesen megtehettük.
3.2.7. Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
Az intézmény mikrotérségi összevonását nem kényszerítik gazdasági tényezők (nem kapunk
többletforrást ebben az esetben). A kötelező tevékenységei között sem szerepel a szakmai
tanácsadás.
Ennek ellenére a mikrotérség közművelődési szakemberei (Örményes, Kuncsorba) többször
fordulnak intézményünkhöz segítségért a beszámolási időszakban. A tanácsadás egyedi segítséget, szabályzatok átvizsgálását, javasolt szabályzat elkészítését, bírálatát, rendezvényekhez adott támogatást jelentett.
A vizsgált időszakban mindkét településnek többször adtunk technikai eszközöket is rendezvényeik megvalósításához.

3.2.8. Nem programszerűen szervezett tevékenységek
A beszámolási időszakban a művelődési ház agórafunkciója szinte teljesen megszűnt. Ennek
oka a 2004-2005-ben gyakran tartózkodtak itt olyan személyek, akik bár itt a társas együttlét
minden szabályát betartották, de a többi embert ittlétük tényével, máskor, máshol elkövetett
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cselekményeik hírével elriasztották.
Ezen kívül az is csökkentette az agórafunkciót, hogy a rendezvények ideje alatt az előcsarnok csak zártkörűen működik. Azok a vendégek, akik „csak úgy” látogatnának el ide, nem
tudják elkülönülten használni a helyiségeket.
Ezt próbáljuk segíteni azzal, hogy olyan, személyiség védelmét nem igénylő szolgáltatásoknak, mint a kábeltv bekötésével kapcsolatos ügyintézés, az előcsarnokban adunk helyet.
A jövő feladata, hogy ezt a funkciót újra elláthassuk.
3.2.9. Tábor
Az intézmény saját keretein belül tábort nem szervezett a beszámolási időszakban. Nagyban
segítette a művészeti csoportok tagjaiból álló Baldácsy Művészeti Egyesület táborának megszervezését, lebonyolítását.
Amennyiben nyerünk a TÁMOP 3.2.3 pályázaton, évente egy tábort az intézményünk is fog
rendezni.
3.2.10. Nemzetközi együttműködés
Fegyvernek testvértelepülésével, a szlovákiai Fegyvernekkel a kapcsolatot az ottani művészeti csoport segítségével az intézményünk is ápolja. Az első csoportot 2004-ben fogadtuk
tőlük. Az oda- és a visszautat megszerveztük, a befogadó családokkal a kapcsolatot tartottuk. 2008-ban hivatalos delegáció nem érkezett, csak két család utazott hozzánk. Mi művészeti bemutatóval, csoporttal utaztunk Szlovákiába.
Az együttműködés formáit a jövőben meg kell újítani a partner megváltozott körülményeinek megfelelően.
2005-ben Zurndorfból is fogadtunk vendégeket, de ez a kapcsolat nem volt életképes.
3.2.11. Kiegészítő jellegű szolgáltatások
Ezek mindig az aktuális rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások. Ilyen pl., hogy néhány
rendezvényen árusítjuk a település térképét, kulcstartóját, rendezvényekhez kapcsolódóan
zártkörűként működik a Kávéház.
A Virágzó Tisza Napjához, a Diák-Gulyásfesztiválhoz, a Majálishoz olyan kiegészítő jellegű szolgáltatások is kapcsolódnak, mint a sportos játékok, kézműves foglalkozások, a grafológus, a vásár stb. Ezeket itt tartjuk számon.
Nagyobb rendezvényeinkről videofelvételt, az elkészült digitális képeket elérhetővé tesszük
a szereplőknek, helytörténetnek.
3.2.12. Származtatott alapszolgáltatások
Itt tartjuk számon a termek bérbeadását, az eszközkölcsönzéseket, de a Kávéház üzemeltetését is.
Ide tartoznak azok a rendezvényszervezések, amelyeket külső szerveknek végzünk el. A
külső szerv, szervezet, lakossági csoport igényeitől függően az üres terem bérbeadásától, az
ingyenesen megszervezett teljes rendezvényig minden variáció előfordult a beszámolási időszakban. Ezekről a rendezvényekről a sajátokkal együtt a rendezvényeknél írtam (Bár ez a
módszer eltér a szakmai elvárásoktól, úgy érzem, hogy a képviselő-testület jobban tájékozódik ezen a módon).
A termek bérbeadásában a beszámolási időszakban már nem tarthattak vásárt a külső kereskedők a helyi vállalkozók védelme érdekében. Reméltük, hogy megerősödésük után szponzorként a vállalkozók is viszonozzák a rendezvényeinknél ezt a gesztust, ez nem valósult
meg.
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A pártok, politikai szervezetek is a közművelődési intézményben kapnak helyet: A törvényi
kötelezettségként is előírt semlegességet betartva segítjük a munkájukat teremmel, eszközzel.
2004-2008 között már nem volt jellemző, hogy a Művelődési Házat lakodalom céljára rendszeresen vették volna igénybe. A településen olcsóbban megkapható Étteremben a főzéshez
minden eszköz a rendelkezésükre áll, míg ide hozni kell. Néhányszor a Klubkönyvtárat vették igénybe erre a célra.
Az intézményben szervezett bálok 2004-2008 között „vándoroltak át” az Étterembe a fenti
okok miatt.
Növekedtek azok a tevékenységek, amelyeket a személyes adatvédelem miatt az előcsarnokba nem helyezhetőek, de bárki, programtól függetlenül, rendszeresen igénybe veheti
őket.
Volt olyan időszak, amikor három biztosítótársaság is tartott fogadóórát az intézményben,
minden héten ügyvédnek adunk helyet.
Bérleti díjbevételek (e Ft)
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Az intézményben folyó közművelődési tevékenység értékelése szakmai szervezet hiányában csak a
látogatóktól és az érkező visszajelzésekből következtethető.
A vázolt hiányosságok mellett a hozzám eljutott vélemények alapján az intézmény által végzett közművelődési tevékenység megfelel - az adott feltételek ismeretében – a szakma és az igénybe vevők
követelményeinek.
A lakosság többségét alkotó, mindig újabb és újabb attrakciókra vágyó tömeg igényeit nem tudjuk
kielégíteni. A közművelődési intézmények feladatai között ez nem is szerepel, bár lakossági igény (a
kereskedelmi média magyarországi megjelenése óta sokkal erősebben) tereli ebbe az irányba az intézményeket. A „kiszolgálni az igényeket” üzleti vállalkozás, nem az adózók pénzéből eltartott közművelődés feladata, bár időnként ennek az elvárásnak nem tudunk ellenállni.

3.3. A turisztikai szakmai munka
A turisztikai feladatok között a helyi hagyományok bemutatását nemcsak a településre látogatóknak
kell megmutatni, hanem a helyi lakosoknak is. Ha nem azonosulnak vele (pl. nem ismerik a helyi legendákat, hagyományokat, vagy akár a kunhalmokat nem tudják megmutatni), nem tudnak a turisták
vendéglátóivá válni.
Fegyverneken a turisztikus legfőbb feladata a településmarketingen kívül a nagyon erős idegenkedés
csökkentése a turistától. Abból úgy nem lesz senkinek jövedelme, hogy fél és utál mindenkit, aki nem
itt született. A turista csak akkor költ itt, ha jól érzi magát. Erről a legnehezebb meggyőzni a helyieket.
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A tárgyalt időszakban a település panziója bezárt. Turizmusból származó vendéget nem regisztráltak
ez idő alatt. 2008. őszén jelentkezett az első család, aki falusi turizmus módján a lakásában lát vendégül idegent.
A turisztikus dolgozó elbocsátása egybe esett a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia elfogadásával.
Azt akartuk megvárni a helyi stratégia képviselő-testület elé terjesztésével, az összhang kialakítása
miatt. Mivel a közeljövőben nem várható, hogy szakembere legyen az intézménynek erre a területre,
ebben az évben, legkésőbb 2010-ben javasoljuk ezt elfogadni.
Természetesen az eltelt idő alatt a tervezésen kívül napi feladatokat is megoldottunk: a településről
megjelenő hirdetéseket szerkesztettük turisztikai kiadványokba, honlapokra, részt vettünk több körben a táblarendszer kialakításában, a rendezvényekről elektronikusan rendszeresen tájékoztatjuk a turisztikai honlapokat stb.
3.4. Az összes szakterület
A források az elmúlt öt évben szűkültek. Az EU-ban a kultúra nemzeti szabályozás kereteibe tartozik,
ezért onnan sem nagyon várható hosszú távú többletforrás.
A 2008-ban meghirdetett uniós pályázatok a közművelődés és a könyvtár életminőség javító, munkaképesség növelő aspektusaira koncentrálnak.
A minőségbiztosítás az egyik közeli új feladata az intézménynek. A HACCP-t a Kávéház a jogszabályok miatt kénytelen alkalmazni. A közművelődési és a könyvtári terület most dolgozta ki a szakterület minőségfejlesztési rendszereit. Várható a jogszabályi bevezetés. Ez semmiképpen nem lesz kötelező, forrás nem várható rá. A szolgáltatások minősége miatt lesz fontos a bevezetése.

4. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA
A gazdálkodásról az intézmény évente beszámolt a testületnek ezért ezt részletesen nem elemzem.
Megnevezés

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

vált (%)

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEHASONLÍTÁS (e Ft)
Bevételek
Finanszírozás / eredeti terv/

24 401

25 151

23 568

25 069

31 902

130,74

Finanszírozás /tény/

27 182

26 918

25 742

26 500

33 911

124,76

8 282

9 080

8 566

8 263

9 340

112,77

- eredeti finansz. %-ában
34%

33%

35%

33%

26%

76,49

- tény finansz. %-ában
30%

31%

32%

31%

24%

80,14

Önkorm. kiegészítés
18 900

17 838

17 176

18 237

24 571

130,01
97,27

Állami normatíva

Saját bevétel

6 274

6 126

5 169

5 863

6 103

Közműv.működési bevétel
2 643

2 338

1 837

2 118

2 143

81,08

Kávéházi bevétel

3 436

2 965

3 442

3 629

103,51

3 506

352

367

303

331

264,80

Átvett pénzeszköz

Könyvtári bevételek 125
387

1 158

531

482

278

71,83

Pénzmaradvány

354

191

199

96

195

55,08

Bevétel összesen

34 197

34 393

31 641

32 941

40 487

118,39

Személyi juttatások

14 705

14 646

14 359

15 269

18 503

125,83

4 813

4 594

4 235

4 640

5 556

115,44

13 264

14 123

12 638

12 631

15 149

114,21

1 832

846

313

206

965

52,67

34 614

34 209

31 545

32 746

40 173

116,06

Kiadások

Járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Kiadás összesen
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Az állami normatíva 2008-ban nőtt az előző stagnálás után.
2008. azért nem hasonlítható össze a többi évvel, mert ekkor két jubileumi jutalmat fizettünk ki, ami
a 6,13 fős statisztikai létszám 32%-a.
Pályázatokkal próbáljuk növelni a bevételeinket, rendszeres elemzéssel csökkenteni a feleslegesnek
ítélt kiadásainkat, megkeresni a leggazdaságosabb szolgáltatókat. Ebben az esetben a saját erő előteremtése okoz nagy gondot. Az intézmény a szponzorok, hirdetők megkeresésében nem jár az élen,
ennek főként személyi feltételei hiányoznak.

5. AZ INTÉZMÉNY JÖVŐBENI MŰKÖDÉSE
Szükséges a jelenlegi tárgyi-technikai feltételek javítása pályázatok igénybevételével. Az önkormányzat segítsége ebben az esetben sem hanyagolható el, hiszen a saját erő szükséges feltétele a pénzhez jutásnak.
Ideális esetben a település a tízéves koncepcióban is említett módon új, tágas, mindent befogadó épülethez jutott volna az intézmény valamennyi tevékenysége számára. Ez sajnos nem valósult meg.
A szervezetfejlesztés alapja, hogy rendszeresen át kell vizsgálni az ellátott feladatokat, megszüntetni
azt, amit más is ellát. Ezt mi is elvégezzük. Ezért nem tartunk évközi bálokat, diszkókat, ovifarsangokat stb.
Azoknak a folyamatosan növekvő számú feladatoknak a szelektálása nem történik meg rendszeresen,
amelyekre igény mutatkozik, más sem látja el, de egyre gyakrabban meghaladja a szervezet erejét.
Ilyenkor két út van. Vagy szelektálni kell, ekkor sérülnek az érintett igénybevevők, vagy forrást kell
szerezni a szervezet bővítésére. Egy közművelődési intézménynek az újdonságokra mindenképpen reagálni kell a saját problémái ellenére is.
Újabb feladatok felvállalása csak létszámnöveléssel valósítható meg. Szükség lenne két teljes munkaidős művelődésszervezőre, egy turisztikusra, egy személyre, aki a hang- és fénytechnikát kezeli és egy
kiállítási teremőrre, hogy a Helytörténeti Kiállítást vagy a Fegyvernek Szelleme Pantheont és a jelmezek interaktív kiállítását bemutathassa.
Ezt a Művelődési Ház tetőterében tudom elképzelni, hogy egy személy felügyelhesse a ki-és bejövőket. Ehhez a tető szigetelését és a feljutást építészetileg is meg kell oldani.
Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. A szolgáltatásainkat igénybe vevők
nem tudják finanszírozni ezeket a kiadásokat.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Fegyvernek, 2013. május 12.

Tűhegyi Julianna
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E L Ő T E R J E S Z T É S
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. március 26-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az intézmények szakmai beszámolójára szükség szerint, az eddigi gyakorlat szerint legalább ötévente
egyszer sor kerül. A Művelődési Ház és Könyvtár legutóbbi beszámolóját 2004. júniusi ülésen tartotta
az 1999-2003 évek működéséről.
A fenntartói ellenőrzés az intézmény szabályozottságára, a munka személyi és tárgyi feltételeire és a
szakmai munkára terjed ki.
A pénzügyi és költségvetési ellenőrzés az éves költségvetés végrehajtásába épített folyamat, a képviselő-testület is évente vizsgálja.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény munkáját a beszámoló segítségével vizsgálja
meg.
A határozati javaslat nem tartalmazza az Gyűjtőköri Szabályzat módosítására tett javaslatot. Azt külön
terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Az alábbi határozatot elfogadásra javaslom.
Fegyvernek, 2013. május 12.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna
……../2009. (III..26.) sz. határozati javaslat
Művelődési Ház és Könyvtár szakmai beszámolójának elfogadásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési
Ház és Könyvtár 2004-2008. évi munkájáról szóló beszámolót.
2. Megköszöni a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, önkénteseinek és az intézmény munkáját segítő civil, vállalkozói és intézményi szervezeteknek az 2004-2008 ban a közgyűjteményben, közművelődésben és a turisztikában végzett munkáját.
3. 2010 évi munkatervében szerepelteti a település turisztikai, közgyűjteményi és közművelődési stratégiájának meghatározását, az intézmény küldetésének meghatározását.
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Művelődési Ház és Könyvtár

Munkaterv 1. sz. mellékelet

Az intézmény működésének főbb eseményei
/ A dátumok csak tájékoztató jellegűek /
január 17

Dogs Koncert

január 23.

Magyar Kultúra Napja

január 24.

Baldácsy Est

február 3.

Dalma Dance félévzáró

febriár 7.

Móra alsós farsang

február 8.

Annaházi óvoda farsangja

február 14.

Orczy szalagavató

február 20.

Esélyegyenlőségi fórum

február 21-22

Orczy farsang

február 25.

Fiharmóniai előadásra utaztatás

február 28

Dogs Koncert

március 5

Közmeghallgatás Szapárfalu

március 14-15.

Tavasz 2008 Gála

március 15.

Koszorúzás

március 19

Közmeghallgatás Műv. Ház

március 21.

Dogs Koncert

április 5

XVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó JászNagykun- Szolnok megyei bemutatója
Virágvasárnapi hangverseny

április 24.

Fotókiállítás nyit

május 1.

Majális

május 5.

Anyák Napja - Idősek Klubja

május 12.

Gobelinkiállítás nyit

május 16.

VI. Országos Diák-Gulyásfesztivál

május 23.

Dogs Koncert

június 9.

Zeneisola tanévzáró

május 13.

Dogs Koncert

június 26-28

Virágzó Tisza Napja

július 2.

Visegrádi országok művészeti iskoláinak bemutatója

augusztus 19.

Beszélgetés az államról

szeptember 8.

Zeneiskola tanévnyitó

szeptember 12.

Dogs Koncert

szeptember 15.

Kézimunka kiállítás

október 3.

Megyei kórusfesztivál Fegyverneken

október 6.

Idősek Napja - Idősek Klubja tagjainak

október 10.

Fegyvernek Szelleme Pantheon

október 17.

Dogs Koncert

október 22.

Ünnepi testületi ülés

november 14.

Dogs Koncert

november 27.

Véradók köszöntése

december 5.

Adventi hangverseny

december 12.

Móra Gála

december 8.

Zeneisk. karácsonyi hangverseny

március 27-28.

Művelődési Ház és Könyvtár
Fegyvernek, Felszabadulás u. 184.
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I. 2008. év értékelése
A.

A 2008. év szakmai feladatainak végrehajtása
1. Közgyűjteményi munka
a. Könyvtári tevékenység
 A dokumentum-beszerzési és feldolgozási munka zavaratlan volt.
 A kölcsönzésben a képesítés megszerzésén fáradozó könyvtáros távollétei okoztak
szervezési gondokat. Ezt az olvasók csak kissé érzékelték.
 Nagyarányú selejtezést végeztünk a fölös példányok és rongált dokumentumok
között.
b. Helytörténeti Gyűjtemény kezelése
 A könyvtáros képzése miatt a kurziv dokumentumfeltárás áll.
2. Közművelődési feladatok
 A tervezett csoportok működtek az intézményben. Az előre láthatónál sokkal több
fellépésen vettek részt az év folyamán.
 A tervezett rendezvényeket megvalósítottuk.
 A település honlapjára, a Fegyverneki Hírmondóba, a TISZtA Hír című hirdetési
újságba rendszeresen küldtünk híreket.
 Az elektronikus média adta lehetőségekkel a rendezvények hírelését sokszorosára
növeltük az adatdömpingben. A hírek inflálódásával az eredeti ingerküszöb határán
maradtunk. Rendezvények híreivel 51 médiumot látunk el.
 A civil szervezetekkel a kapcsolatokat folyamatosan ápoljuk. Pályázatokkal,
helyiséggel, szervezési segítséggel támogatjuk a munkájukat.
3. Turisztikai feladatok
 Propaganda anyagok (prospektusok ) előkészítése főként a rendezvényturizmushoz
kapcsolódva folyamatosan zajlik. A kunhalomhoz kapcsolódva study-tourt
fogadtunk, amely a 2008-as évben éreztetheti a hatását.

B.

Munkafeltételek 2008-ben
1. Személyi feltételek
 A képesítés nélküli könyvtáros tanulmányai miatt sok időt töltött távol. A
nyelvvizsgán kívül minden feltételt teljesített a diploma megszerzéséhez.
 A vezető könyvtáros nyugdíjazása miatt kiírtuk a pályázatot az új szabályok szerint.
Az új alkalmazott könyvtárosi és pedagógusi végzettséggel rendelkezik. A
képzettségi feltételek miatt határozott időre vezető könyvtárosi megbízást kapott.
 A könyvtárra az új vezető könyvtáros miatt nagyobb figyelmet kellett fordítani az
intézményvezetőnek.
 A művelődésszervezők és a turisztikus hiányát a többi közalkalmazott próbálta
áthidalni.
 A karbantartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal segítségével, a Csorba
Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltatási Központtal együtt oldottuk meg.
 A megbízási díjas csoportvezetők között személyi változások történtek.
 A feladatokat egy részét önkéntesekkel láttuk el..
2. Tárgyi feltételek
 A 2008-es évben a szakmai tárgyak beszerzését pályázatok segítségével sikerült
finanszíroznunk.
 A színpadfüggöny cseréjére nagy szükség volt.
3. Épületek
 Szapárfalu Klubkönyvtár állaga a közeli út és az árokhiány miatt romlott.
 A könyvtár egyik raktár helyisége erősen penészedik a szigetelési problémák miatt.
1
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 A könyvtár utca felöli külső vakolása, utca felöli ablakkereteinek festése az épület
külső képében jelentős javulást hozott.

II. 2009. év feladatai
A.

A Művelődési Ház és Könyvtár szakmai feladatai a 2009. évben
1. Közgyűjteményi munka
a. Könyvtári tevékenység
 A dokumentum-beszerzési és feldolgozási metóduson a 2009. évben nem tervezünk
változtatásokat.
 Folytatjuk a tervszerű állományapasztást.
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: folyamatos
 Nyertes pályázat esetén meg kell kezdeni a TÁMOP 3.2.4 pályázatban leíratak
megvalósítását..
Felelős: vezető könyvtáros
Határidő: a pályázat értesítésétől dec. 31-ig
b. Helytörténeti Gyűjtemény kezelése
A személyi feltételek miatt 2009. évben csak a
látogatóknak szóló bemutatókat tervezzük.
2. Közművelődési feladatok
 A rendezvényeket a 1. sz. melléklet szerint tervezzük
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos, a rendezvények időpontjai szerint
 Az előadó-művészeti csoportoknak fellépési lehetőség felkutatása
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos, a rendezvények időpontjai szerint,
pályázati forrásból.
 Nyertes pályázat esetén meg kell kezdeni a TÁMOP 3.2.4 pályázatban leíratak
megvalósítását..
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
 Média tájékoztatása az eseményekről
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
 A közművelődésnek reagálnia kell a helyi igényekre, ez a tervezés, csak az előre
látható feladatokat tartalmazza. Ebben év közben változás lehetséges.
 A csoportok működtetésében és a rendezvények szervezésében szoros kapcsolatot
kell kialakítani a településen működő intézményekkel és civil szervezetekkel.
Felelős: intézményvezető
Határidő: folyamatos
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Művelődési Ház és Könyvtár Munkaterve

B.

3. oldal

Munkafeltételek 2009-ben

1. Személyi feltételek
 A intézmény közalkalmazottainak, megbízási díjasainak és az önkénteseinek
megfeszített munkájára lesz szükség, hogy a lakossági elvárásoknak megfeleljünk.
 Az új vezető könyvtárosra továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani
 Az „Út a munkába” programon belül kapott segítségeket is fel kell használni az
épületek és környékük takarítására, személyi alkalmasság esetén a szakmai munka
teljesítésére.
2. Tárgyi feltételek
 A szakmai szükségleteket megpróbáljuk pályázatokból megszerezni. A fenntartási
feladatokra nehezebb külső forrást szerezni.
Felelős: intézményvezető
Határidő: pályázattól függően
3. Épületek
 A művelődési Ház bővítése szükséges. Költségvonzatai miatt ez csak pályázati úton
lehetséges. Az előkészületeket kell megtenni, hogy az esetleges szűkös pályázati
határidő ne akadályozza a szükséges pénz megszerzését.
 A könyvtár raktár szigetelését meg kell oldani a dokumentumvédelem érdekében.
Fegyvernek, 2013. május 12.
Tűhegyi Julianna
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Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. március 26-i ülésére a Művelődési Ház és Könyvtár 2009.
évi munkatervének elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törv.
78. § (5) b. pontja értelmében „ Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési
intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény
alapító okiratát, működési engedélyét, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és
költségvetését.”
A mellékelt munkaterv végrehajtásához költségvetésben az intézmény kiadásainak javasolt előirányzatán túl az
előző évekhez hasonlóakon felül újabb külső források, pályázatok és szponzorok bevonására is szükség van.
A szakköri órák akkor tarthatóak, ha a Baldácsy Művészeti Egyesület bérleti díjat fizet a próbákért.
Kérem, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyni
szíveskedjenek.

……/2009(III.26.)sz. önkormányzati határozat
Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének jóváhagyásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervét.
Erről értesül:
1./
2./
3./
4./
5./

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselő-testület tagjai
Művelődési felügyelő

Fegyvernek, 2013. május 12.

Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. március 26-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért
2. kör: a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat
benyújtásáról szóló módosított 216/2008(XI.27.) sz önkormányzati határozat módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 215/2008 (XI.27.)sz. és a módosítására készült 10/2009(I.29.) sz önkormányzati határozattal döntött
a TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2.
kör: a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.
A pályázat elkészült. A 100%-ban támogatott, de utófinanszírozott pályázati költség ÁFA-val növelt értéke 15.850.080,-Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!
……../2009. (III.26.) sz. határozati javaslat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.3./08/02 kódszámú Építő közösségek – közművelődési
intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: a közművelődés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló szóló módosított 216/2008(XI.27.) sz.
határozatát az alábbiak szerint módosítja.
1.

A A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke 15.850.080,-Ft”

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselő-testület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Kapusi Jánosné belső ellenőr
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. március 26-i ülésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló módosított
215/2008(XI.27.) sz önkormányzati határozat módosítása tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 215/2008 (XI.27.)sz. és a módosítására készült 9/2009(I.29.) sz önkormányzati határozattal döntött a
TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.
A pályázat elkészült. A 100%-ban támogatott, de utófinanszírozott pályázati költség ÁFA-val növelt értéke 5.448.370,-Ft.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását követően kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását!
……../2009. (III.26.) sz. határozati javaslat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.4./08/01 kódszámú – Tudásdepó–Express a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – című pályázati felhívásra
pályázat benyújtásáról szóló szóló módosított 215/2008(XI.27.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja.
1.

A A határozat 2. pontja hatályát veszíti, helyébe az alábbi 2. pont lép:
„2. A fejlesztés ÁFA-val növelt értéke 5.448.370,-Ft”

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Képviselő-testület tagjai
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Nardai Dániel, települési menedzser
Bérczesi Mária művelődési felügyelő
Kapusi Jánosné belső ellenőr
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Fegyvernek, 2013. május 12.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna

Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 2009. március 26-i ülésére a könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatának tárgyában.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 74/1999(VI.24.) sz. határozatával fogadta el a könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatát.
Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről (továbbiakban: Törvény) nem sorolja az önkormányzat
hatáskörébe a Gyűjtőköri Szabályzat elfogadását.
A képviselő-testület az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában azért tartotta meg a testületi
szabályozást, mert az intézmény szakmai kiadásainak sorsát, tulajdonképpen a könyvtár célszerű
működését határozza meg, hogy azokat a dokumentumokat szerzi-e be a könyvtár, amire a községnek
szüksége van. /Szélsőséges esetben a TV-sorozatokról kiadott ponyvairodalomra is el lehetne költeni a
beszerzési keretet./
A Törvény 68.§. d, pontja szerint „ A fenntartó …jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó
terveket”. A könyvtár fejlődése nagyban függ a beszerzési keret felhasználásától.
A szakmai beszámoló kapcsán átvizsgáltuk a Gyűjtőköri Szabályzatot is. A szabályzat VI. részének, a
Záró rendelkezéseinek második mondata rendelkezik is arról, hogy legalább tíz évenként felül kell
vizsgálni a szabályzatot.
Módosítani javasoljuk az alábbiakat:
1. Ahol a két általános iskola könyvtáráról szól, ott iskolai könyvtárakról legyen szó.
2. Ma már nem gond interneten elérni a gyorsan változó dokumentumokat (pl. jogszabályokat),
ezért ott az elektronikus dokumentumok gyűjtését írja elő. Ma már ennek használatát nem
akadályozza géphiány.
3. A szépirodalom 50% alá szorítását nem sikerült elérni az elmúlt öt évben sem. Betarthatatlan
célokat ne várjunk el a beszerzőktől.
Tisztelt képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javasolt módosításokat megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.

Fegyvernek, 2013. május 12.
Huber Ferenc
polgármester
Készítette: Tűhegyi Julianna

……../2009.(III.26.) sz. határozati javaslat
A Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának módosításáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az alábbiak szerint módosítja 74/1999(VI.24.) sz.
határozattal elfogadott Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát.
1. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet hatodik bekezdése hatályát veszíti és helyébe az
alábbi hatodik bekezdés lép:
„A település két iskolai könyvtára jól működik. A szerzeményezéshez ismerni kell az
ott levő állományt is. Az intézmények szerzeményezését össze kell hangolni. Az
iskolai könyvtárak így kiegészítik a könyvtár állományát.”
2. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet nyolcadik bekezdése hatályát veszíti és helyébe az
alábbi nyolcadik bekezdés lép:
„A tájékoztatáshoz elengedhetetlen, hogy a gyorsan változó témákban / jog / is
megfelelő dokumentumokkal rendelkezzünk. Ezekben a témákban a folyóiratokat
/pl.: közlöny / és elektronikus dokumentumtípusokat /pl.:CD/ kell előnyben
részesíteni. A tájékoztatásban az interneten elérhető jogtárakat, gazdasági mutatókat
kell alkalmazni. Összefoglaló munkák beszerzése itt sem hanyagolható el.”
3. Az I. rész Gyűjtőkör leírása fejezet kilencedik bekezdésében az „50%” szöveg hatályát
veszíti és helyébe „60%” szövegrész lép.
4. Az II. rész A témák leírása fejezet 33. pontjának második mondata hatályát veszíti és
helyébe az alábbi második mondat lép:
„Az ismeretterjesztő anyagokon kívül elektronikus dokumentumként kell beszerezni
a jogszabályokat.”
5. Az V. rész A gyűjtemény dokumentumtípusai fejezet 5. pontja hatályát veszíti és
helyébe az alábbi 5.pont lép:
„5. CD, DVD, egyéb elektronikus dokumentum”
6. E módosítás kihirdetésekor lép hatályba
Erről értesül:
1./ Huber Ferenc polgármester
2./ Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3./ Képviselő-testület tagjai
4./ Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

tornateremFEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére az Orczy Anna Általános
Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.),
Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete (5222 Örményes, Felszabadulás út 16.) és
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete (5412 Kuncsorba, Dózsa György út 2.) a
közoktatási feladatok hatékonyabb és színvonalasabb ellátása, továbbá a költségtakarékosság
érdekében a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.
§ alapján 2007. szeptember 1-i hatállyal közös üzemeltetéssel intézményfenntartói társulást hozott
létre. Az elmúlt másfél év működési tapasztalatai alapján kisebb szerkezeti változtatást tervezünk. Az
elvi döntés az átalakításról 2008. december 18-án megtörtént a 214/2009.(XII.18.) sz. határozattal.
Mivel a tervezett változtatás a Kt. 37. § 5. bekezdése szerint átszervezésnek minősül, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv.. 88. §. 6. bekezdése alapján a szakértői vélemény elkészítéséhez – szakértő
kijelölését kértük az Oktatási Hivataltól.
Szintén az oktatási törvény előírásának eleget téve, megkértük a megyei önkormányzat véleményét is,
hogy a tervezett átszervezés a megyei önkormányzati fejlesztési tervét érinti-e. (Az előterjesztés
készítéséig a vélemény nem érkezett meg.)
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.; OM azonosító:
035969) tervezett átszervezése.
Jelenlegi szervezeti felépítés:

Tervezett változtatások:
1. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása.
2. A szakképző tagozat önálló intézményegységgé alakítása.
3. A székhely áthelyezése egy feladatellátási helyről (5231 Fegyvernek, Dózsa György út 2.) egy
másik feladatellátási helyre (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165)
Az átszervezés utáni intézményi struktúra:
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Indokolás:
1. A pedagógiai szakszolgálati feladatot a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által
fenntartott oktatási intézményekben a 2006/2007-es tanév második félévéig a Jász-NagykunSzolnok Megyei Pedagógiai Intézet Nevelési Tanácsadója látta el. Ettől az időponttól a feladat
ellátását a Törökszentmiklósi Többcélú Kistérségi Társulás végezte. Mivel, megítélésünk
szerint rendelkezünk az előírt személyi és tárgyi feltételekkel, illetve az ellátást szeretnénk
helyben végezni (megkönnyítve ezzel a fenntartó által működtetett oktatási intézményekkel
tanulói jogviszonyban álló gyerekek és szüleik szolgáltatáshoz való jutását) tervezzük az
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegység létrehozását iskolánkban. Az
intézményegység elsősorban az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola (5231 Fegyvernek,
Dózsa György út 2.) tanulóit és a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 88.) óvodásait látná el, de felmerülő igény esetén más intézményeknek is
nyújtanánk szolgáltatást.
2. A szakképző tagozat intézményegységgé alakítását a nevelési-oktatási feladatok sajátossága,
továbbá a Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2008-ban alakult TISZK-hez való csatlakozás
indokolja.
3. A székhely áthelyezését az irányítási és az oktatás-nevelési munka hatékonyságának növelése
érdekében tervezzük.
Fentiekre tekintettel az intézmény alapító okiratát is módosítani kell, melyre az alábbi határozati
javaslatot teszem:

………………./2009.(III.26.) sz.

határozati javaslat

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Alapító Okiratának módosításáról
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2009. szeptember 1-i hatállyal:
1.) A határozat I. Általános rendelkezések, 1, 2, 3. pontja hatályát veszti és helyébe az
alábbi 1, 2, 3. pont lép:
„1.) Intézmény neve:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
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szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam
szakoktatás 11-13. évfolyam

2. oszt.
4. oszt. „

5.) A II. Szakmai előírások fejezet, „5. Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám”
címszó alatt az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola lebontása hatályát veszti és helyébe az
alábbi szöveg lép,
„Orczy Anna Általános Iskola:
a.) Általános Iskola 1-8. évfolyam
b.) Napközi

448 fő
134 fő”

és a 4. pont (Általános Iskola Kuncsorba) rész után kiegészül az alábbi szöveggel:
„Szakiskolai intézményegység:
Szakiskolai tagozat 9-10. évfolyam
szakiskolai szakmai oktatás 11-13. évfolyam

60 fő
64 fő”

6.) Az Alapító Okirat 2. sz. melléklete (Alap- és kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó
szakfeladatok) kiegészül az alábbi tétellel:
„805212 Pedagógiai szakszolgálat”

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Oczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Fegyvernek
Örményes Polgármestere
Kuncsorba Polgármestere
Fegyvernek Polgármestere
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. március 20.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26 –i ülésre óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
Az Önkormányzati miniszter 8/2009 (II.26.) számú ÖM rendelettel pályázatot hirdetett bölcsődék
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint közösségi buszok beszerzésére,
a pályázat beadási határideje 2009. április 4.
Az alapvető infrastrukturális fejlesztésekre igényelhető támogatás összege intézményenként (OM
azonosítón ként) 80 % intenzitás mellett, maximum 20.000.000 Ft, így a beruházások bruttó összköltsége nem haladhatja meg a bruttó 25.000.000 Ft –ot. A pályázathoz szükséges önerő maximum 10.000.000 Ft az előzetes számítások szerint a Hivatalnál mint szabad pénzmaradvány rendelkezésre áll. A fejlesztés saját forrás része kedvező beruházási hitel igénybevételével is biztosítható.
A fejlesztési célokat és azok költségeit a rendelet 7 § (2) bekezdése értelmében külön-külön részletezni és rangsorolni szükséges.
A pályázatot az alábbi fejlesztések megvalósítására kívánjuk benyújtani.
Óvoda fejlesztése:
1. prioritás: Szapárfalui óvoda épület komplex épület felújítása, melynek keretében a lapos tető
rekonstrukciója, nyílászáró cseréje, valamint akadálymentesítés, külső és belső burkolat és vizesblokk felújítása valósul meg.
A beruházás várható bruttó összköltsége 23.450.000 eFt.
2. prioritás: Szapárfalui óvoda játszó udvar kialakítása 3 db játszótéri elem, ütéscsillapító telepítése valamint az udvar teljes területrendezése valósul meg.
A beruházás várható bruttó összköltsége 1.200.000 eFt.
Iskola fejlesztése:
1. prioritás:
Móra Ferenc Általános iskola tornaterem homlokzat hőszigetelése, kopolit üveg cseréje.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 13.063.000 eFt.
2. prioritás:
Orczy Anna Általános iskola (Dózsa György u. 1 sz) vizesblokkok felújítása (tanári – fiú - lány).
A beruházás várható bruttó összköltsége: 9.763.196 eFt.
3. prioritás:
Orczy Anna Általános tornaterem iskola közlekedő folyosó korszerűsítése, tantermek felújítása.
A beruházás várható bruttó összköltsége: 1.700.000 eFt.
……………./2009. (……..) sz.önkormányzati határozat
Óvoda és iskola infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával
a Önkormányzati miniszter 8/2009 (II.26.) számú ÖM rendelettel meghirdetett pályázatot
felhívásra.
2. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal bruttó 24.650.000 Ft
összegben, Óvoda infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
Saját erő (20%)
MINDÖSSZESEN:

Összesen
19.720.000 eFt
4.930.000 eFt
24.650.000 eFt

3. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 24.526.196 Ft bruttó
összegben, Iskola infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:
Pályázati forrás (80%)
Saját erő (20%)
MINDÖSSZESEN:
Erről értesül:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Összesen
19.620.957 Ft
4.905.239 Ft
24.526.196 eFt

Huber Ferenc, polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
Ambrus Dénes, igazgató
Hillender Györgyné, igazgató
Képviselőtestület tagjai
Nardai Dániel, települési menedzser

Fegyvernek, 2009. március 16.
…………………………………………….
Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére az orvosi ügyeleti
rendszerre tett ajánlatról.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület előtt ismert, hogy a 2008. november 27-i ülésére készült előterjesztés a
Törökszentmiklósi Sol-Oriens Bt orvosi ügyelet ellátására tett ajánlatáról.
Ekkor a testület felhatalmazott, hogy az ajánlattevővel és a helyi orvosokkal tárgyaljak, továbbá
ismerjük meg Örményes és Kuncsorba önkormányzata képviselőtestületének véleményét is. A két
önkormányzat úgy foglalt állást, hogy az ügyeleti rendszeren nem kíván változtatni.
A jelenlegi és az ajánlott ügyeleti rendszer összevetése, a vélemények megismerése után javaslom,
hogy Fegyvernek ne csatlakozzon a törökszentmiklósi központi ügyelethez és erről az alábbiak szerint
határozzon.

………………/2009.(III.26.) sz.

határozati javaslat

Sol-Oriens Bt. ajánlatáról az orvosi ügyelet ellátására.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a
törökszentmiklósi központi orvosi ügyelethez nem kíván csatlakozni, és az
ügyeletet a jelenlegi rendszerben Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba település
továbbra is közösen működteti.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Dr.Szalóki Árpád Sol-Oriens Bt. Ügyvezetője Törökszentmiklós
Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Örményes Polgármestre
Kuncsorba Polgármestere
Képviselőtestület tagjai
Orvosi Rendelő Fegyvernek

Fegyvernek, 2009. március 16.

Huber Ferenc
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére az orvosi ügyeleti
ellátásra kötendő megállapodásról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2004. június 17-i ülésén hozott 110/2004.(VI.17.) sz.
határozata alapján Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba települések polgármesterei 2004. július 1-i
hatálybalépéssel „Megállapodást”-t kötöttek az orvosi ügyelet ellátásra. (megállapodás mellékelve)
Örményes és Kuncsorba önkormányzatai az előterjesztéshez csatolt határozatok szerint
kezdeményezték a Megállapodás felmondását és az önkormányzati hozzájárulás módosításának
megfelelően (Örményes 40.000 Ft/hó, Kuncsorba 30.000 Ft/hó) 2009. január 1-i hatállyal új
megállapodás megkötését.
Az eltelt időben változott az ügyeletben résztvevő orvosok személye is, ezért ezt is javasoljuk
pontosítani.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselőtestület fogadja el a mellékelt Megállapodás-tervezetet és
hatalmazzon fel annak aláírására.
………………../2009.(III.26.) sz.

határozati javaslat

Megállapodás orvosi ügyeleti ellátásra.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a határozat melléklete
szerinti orvosi ügyeleti ellátásra szóló „Megállapodás”-al és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

Huber Ferenc polgármester
Török Csaba polgármester Örményes
Rédai János polgármester Kuncsorba
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Képviselőtestület tagjai
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport

Fegyvernek, 2009. március 11.

Huber Ferenc
polgármester

Megállapodás
Mely létrejött Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat nevében eljáró Huber Ferenc polgármester,
Örményes Község Önkormányzat nevében eljáró Török Csaba polgármester és Kuncsorba Község
Önkormányzat nevében eljáró Rédai János polgármester között, összevont, azonos telephelyű
rendelőre telepített orvosi ügyelet ellátásáról, az alábbi feltételekkel:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Az ellátás területe: Fegyvernek nagyközség, Örményes község és Kuncsorba község
közigazgatási területe.
Az ellátás időpontja a 204-33/2004. sz. működési engedély alapján:
 munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig
 munkaszüneti – és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az azt követő első munkanap
08.00 óráig.
Az ügyeleti szolgálat telephelye: Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A sz. alatt lévő Orvosi
Rendelő.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat vállalja a 21/1998.(VI.3.) NM rendeletben foglaltak
szerinti minimum személyi- és tárgyi feltételek biztosítását. Az ügyeleti feladatok ellátásával
megbízza Dr Tóth Sarolta, Dr Méhész Judit, Dr Sáfár Csilla, Dr Kukszova Valentyina és Dr
Heitler Csongor háziorvosokat, illetve a felsorolt háziorvosok asszisztenseit. A
Felszabadulás út 128/A alatt lévő Orvosi Rendelőben biztosítja a feladatellátáshoz szükséges
helyiség és eszköz igényt. A feladat ellátásához ügyeleti gépjárművet és gépkocsivezetőt
biztosít.
A megállapodó felek vállalják, hogy az ügyeleti ellátás TB finanszírozása és tényleges
költségei közötti különbséget saját költségvetésükből finanszírozzák. A hozzájárulás
mértéke az 5/2009.(II.19.) sz. önkormányzati határozat alapján Kuncsorba hozzájárulása
30.000.- Ft /hó, a 20/2009.(II.25.) sz. önkormányzati határozat alapján Örményes
önkormányzati hozzájárulása 40.000.- Ft/hó 2009. január 1-i hatállyal. A hozzájárulás
megállapított éves összegét négy egyenlő részletben tárgynegyedévet megelőző hó utolsó
munkanapjáig a fegyverneki Orvosi Rendelő 11745066-15409993-30300004 számú
számlájára utalja.
Ezen megállapodás 2009. január 1-től érvényes.

Jelen megállapodást a felek átolvasás és értelmezés után helyben hagyólag aláírják. Ezzel egyidejűleg
a 2004. június 30-án kelt megállapodás hatályát veszti.
Fegyvernek, 2009. ………………

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat
nevében eljáró
Huber Ferenc polgármester

Kuncsorba Község
nevében eljáró
Rédai János polgármester

Örményes Község
nevében eljáró
Török Csaba polgármester

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
 5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i
ülésére Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációjának
megvalósításához kapcsolódó fejlesztési célú hitel felvételéről

Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációja tárgyában benyújtott
ÉAOP pályázatunk 2008. évben sikeresen zárult . A fejlesztéshez 46.947 eFt pályázati forrás
áll az Önkormányzat rendelkezésére. A kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertes pályázója
(Szilasi és Társa Kft.) 41.718 eFt + Áfa összesen 50.061 eFt összegű ellenszolgáltatásért
teljesíti a beruházást. A beruházás összköltsége 52.163 eFt lesz.
A forrásként a 2009. évi költségvetésben fejlesztési hitel , a megítélt ÉAOP támogatás és
folyószámla hitel van szerepeltetve.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányazat 2009. évi
költségvetéséről szóló 2/2009.(III.1. ) számú rendeletének 17.§. (2) bekezdése alapján, a
beruházási hitel felvételekről a Képviselő-testület külön dönt, ezért az alábbi javaslatot
terjesztem elő a településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételére:
Mivel a beruházás megvalósításához jelenleg más forrás nem áll rendelkezésre, az
önkormányzatnak lehetősége van a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től a Skeres Magyarországért
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében rendkívül kedvezményes
kamatozással, hosszú futamidőre igényelhető fejlesztési hitel felvételére. A kamat mértéke 3
havi EURIBOR + legfeljebb 2,5% , futamidő legfeljebb 20 év lehet. A saját erő a beruházás hiteligénylő áfa visszaigénylési jogosultságától függően nettó, vagy bruttó - bekerülési
értékének legalább 5%-a.( a Regionális Operatív Program keretében megvalósuló
beruházások esetén a támogatás összege saját erőként elfogadható)
Ezen feltételek alapján a javasolt források az alábbiak:

Forrás megnevezése
1. ÉAOP támogatás
2. Fejlesztési hitel
Beruházás összes forrása

(eFt)
összege
46.947
5.216
52.163

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a javaslatot a hitel futamideje alatt éves szinten
1.043 eFt tőke törlesztés fogja terhelni a költségvetést.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestülete, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatás után az
alábbi határozati javaslattal elfogadni.
............./ 2009.(………...) számú

határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5.216 eFt fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.
2.) A hitel célja Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációjának
megvalósítása
3.) A hitel futamideje 5 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2015. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként
az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2009. március 18.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i
ülésére mezőgazdasági gépek vásárlásához fejlesztési célú hitel felvételéről
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2/2009. (III.2.) számú rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetését,
melyben szerepelnek a 2009. évben megvalósítandó beruházások is. A költségvetés eredeti
előirányzata tartalmaz beruházási kiadásai között 3.000 eFt fejlesztést mezőgazdasági gépek
vásárlása címén. A már említett költségvetési rendelet 17.§. (2) bek. alapján a feladat
indításról és beruházási hitel felvételről a képviselő-testület külön dönt, e rendelkezés alapján
terjesztjük elő a beruházás megvalósításához szükséges források biztosításának javaslatát.
A költségvetés elfogadását követően a LASA Agrokultúra Kft. kedvezőbb ajánlatot adott a
költségvetésben tervezettnél a megvásárolni kívánt gépekre, ami az alábbi:
(eFt)
Megnevezés
Nettó ár
ÁFA
Bruttó ár
1. 1 db 6 SPC soros függesztett, pneumatikus
580
116
696
szemenkénti vetőgép
2. 1 db JAR-MET típusú függesztett szántóföldi
360
72
432
permetező
3. 1 db szárzúzó RZ3-AC M-1421/AC
1.260
252
1.512
Összesen:
2.200
440
2.640
A beruházás forrásaként a költségvetésben 2.500 eFt fejlesztési hitel és 500 eFt
visszaigényelhető ÁFA szerepel.
A konkrét árak ismeretében az alábbiakban javaslatot teszünk a finanszírozáshoz szükséges
fejlesztési hitel felvételre:
Az önkormányzatnak lehetősége van 3 havi euríbor ( ez jelenleg 5,7%)+ legfeljebb 3,5%-os
kamat megfizetése mellett fejlesztési hitel felvételére a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től. A
beruházási költségek nettó értékének 5%-át kell önerőként biztosítani . Amennyiben a hitel
felvétel mellett dönt a Tisztelt Testület, úgy javasoljuk a hitelt 9 hónap türelmi idővel 3 éves
futamidőre igényelni. Ebben az esetben a futam idő alatt az éves törlesztés összege 697 eFt
lesz.
(eFt)
Forrás megnevezése
Forrás összege
1. Saját erő – folyószámla hitel
110
2. Visszaigényelhető ÁFA
440
3. Fejlesztési hitel
2.090
Beruházás összese forrás igénye
2.640
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokkal a beruházás indítását és a fejlesztési hitel felvételét szíveskedjenek jóváhagyni .

............./ 2009.(………...) számú

határozati javaslat:

Kötelezettségvállalás mezőgazdasági gép vásárlására
1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal 2.640 eFt
összegig a 2009. évi költségvetése terhére az alábbi mezőgazdasági gépek vásárlására:
(eFt)

Megnevezés
1. 1 db 6 SPC soros függesztett, pneumatikus
szemenkénti vetőgép
2. 1 db JAR-MET típusú függesztett szántóföldi
permetező
3. 1 db szárzúzó RZ3-AC M-1421/AC
Összesen:

Nettó ár

ÁFA
580

Bruttó ár
116 696

360
1.260
2.200

72 432
252 1.512
440 2.640

2. A fejlesztés kiadásait az alábbi forrásokból biztosítja:
(eFt)

Forrás megnevezése
1. Saját erő – folyószámla hitel
2. Visszaigényelhető ÁFA
3. Fejlesztési hitel
Beruházás összes forrása:

Forrás összege
110
440
2.090
2.640

Fegyvernek, 2009. március 18.
(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

............./ 2009.(………...) számú

határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.090.000 Ft fejlesztési
hitel felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja Az Önkormányzati törvény által a helyi önkormányzatok számára előírt
kötelező és önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális
beruházás – mezőgazdasági gép vásárlás
3.) A hitel futamideje 3 év, 9 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2012. december 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen
határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként
az OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel
ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2009. március 18.

(: Huber Ferenc :)
polgármester
E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette:Temesváriné

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére
A Katolikus Karitász és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc
tagintézménye táboroztatási kérelmének támogatására

Tisztelt Képviselőtestület!
A Katolikus Karitász Fegyverneki Csoport és az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Móra Ferenc tagintézménye pályázatot nyújtott be a 2009-re meghirdetett közművelődési
alapra. A pályázatban nyári táboroztatásához kértek anyagi segítséget:
A Katolikus Karitász: 75.000 Ft-ot
A Móra Ferenc tagintézmény: 124.500 Ft-ot

A Katolikus Karitász napközis jellegű 1 hetes tábort szervezne a község területén rászoruló
családok gyermekeinek honismereti természetismereti, környezetvédelmi céllal. A tábor
központja az Árpád-házi Szent Erzsébet Közösségi Ház. A támogatást étkeztetéshez,
környezet-és természetvédelmi programokhoz, kézműves programokhoz és útiköltség
hozzájáruláshoz kérik.
A mellékelt levél alapján kibontakozó célok támogatásra méltóak:
 Településünk környezetének megismerése.
 Környezettudatos életmódra nevelés.
 Az egészséges környezet kialakítása és megóvása.
 Tágabb környezet megismerése, autóbuszos kirándulás keretében.

A Móra Ferenc tagintézmény a Tiszapüspökiben a kistérségi társulás által fenntartott
Ördögszekér Környezetvédelmi táborban eltöltött programokhoz kér támogatást.
Céljaik:
 A Közép-Tiszavidék élővilágának megismerése
 A környezetvédelmi lehetőségek megismerése és gyakorlása
 Kézműves foglalkozások
 A környék épített környezetével való ismerkedés.

A közművelődési alapra benyújtott pályázatok nagy száma miatt a támogatást nem tudjuk
biztosítani ezekre a pályázatokra, ezért javasoljuk azt a környezetvédelmi alap terhére
megoldani.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település környezetvédelméről szóló
13/2005. (IV. 29.) sz. rendelet 19.§. szerint létrehozott környezetvédelmi alapon 2008-ban
646.000 Ft képződött, mely a tárgyévben kihasználatlan maradt.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek a Katolikus Karitász és a Móra
Ferenc tagintézmény környezetvédelmi tábori programjának a kért összegekkel történő
támogatását.

………../2009. (III.26.) sz.
A Katolikus Karitász táboroztatási kérelmének támogatására

határozati javaslat:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település környezetvédelméről szóló

13/2005. (IV. 29.) sz. rendelet 19.§. szerint létrehozott környezetvédelmi alap
terhére a Katolikus Karitász Fegyverneki Csoport táborozási programját 75.000
Ft-tal támogatja. A kapott támogatás felhasználásáról és elszámolásáról
Támogatási Szerződés készül.

………../2009. (III.26.) sz.
határozati javaslat:
Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény táboroztatási
kérelmének támogatására
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település környezetvédelméről szóló

13/2005. (IV. 29.) sz. rendelet 19.§. szerint létrehozott környezetvédelmi alap
terhére az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola Móra Ferenc Tagintézmény
táborozási programját 124.500 Ft-tal támogatja. A kapott támogatás
felhasználásáról és elszámolásáról Támogatási Szerződés készül.
Fegyvernek, 2009. március 19.

Huber Ferenc
Polgármester
Készítette: Bérczesi Mária

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26-i ülésére
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú
rendelet módosítására.
Tisztelt Képviselőtestület!
A helyi iparűzési adó bevallása a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára
behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM
rendelet 16. és 17. számú melléklete szerinti nyomtatványon történt. Az önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM
rendelet hatálybalépésével egyidejűleg idézett rendelet 16. és 17. számú melléklete hatályát vesztette.
A rendeletben jelenleg beépített jogszabályi hivatkozás módosulása miatt indokolt a rendelet
módosítása.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi rendelettervezet elfogadására.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
…………….. számú rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) számú rendelet módosítására
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet 10. §- a hatályát veszti, helyébe az alábbi szöveg lép:
A vállalkozó az adóévet követő év május 31-ig köteles e rendelet 1. sz. melléklete, valamint az
önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 10-12. sz. melléklete szerinti nyomtatványon
adóbevallást tenni.
2. §

Ez a rendelet 2009. április 01. napján lép hatályba.

Fegyvernek, 2009. március 17.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

(: Buzás Istvánné :)
körjegyzői feladatokat ellátó jegyző

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26–i ülésére közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
Fegyvernek Önkormányzat, közfoglalkoztatási terve alapján havonta 67 fő, Kuncsorba
Önkormányzat 22 fő, Örményes 17 fő foglalkoztatását tervezi 2009 április 1-től.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű pályázat keretében, a közcélú foglalkoztatás szervezésére, a munkavégzés koordinálására, felügyeletre, a foglalkoztatottakkal való kapcsolattartásra és a megnövekedett adminisztrációs feladatok elvégzésére, 100% támogatás mellett, lehetőség van közfoglalkoztatás-szervezők alkalmazására.
Örményes és Kuncsorba települések önállóan nem, csak Fegyvernekkel együttműködve
nyújthatnak be pályázatot. Az együttműködéssel kapcsolatos szerződés aláírása 2009.
március 10-én megtörtént.
Fegyvernek Önkormányzat 2009. április 1-től 1 főt, Kuncsorba-Örményes Önkormányzat
1 főt foglalkoztat. Amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé teszik, Fegyvernek
Önkormányzatnak 2009. május 1-től újabb 1 fő alkalmazására nyílik lehetősége.
Annak érdekében, hogy a foglalkoztatás 2009. április 1 –től megkezdődhessen, a vonatkozó pályázat 2009. március 11-én benyújtásra került.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…………./2009. (……….) határozati javaslat
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” c. pályázatról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett „Közfoglalkoztatásszervezők foglalkoztatásának támogatása” pályázati kiírásra.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó Jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. március 18.
Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Nardai D.,

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26–i ülésére Fegyvernek
Nagyközség közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A települési önkormányzatoknak minden évben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 37/A § (1) bekezdése értelmében, „a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal összhangban” egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük.
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatási terve előterjesztéshez mellékelve.
A közfoglalkoztatási tervet az Észak–Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Törökszentmiklósi Kirendeltsége és a település szociálpolitikai kerekasztala jóváhagyta.
A 1993 évi III. törvény 37/A § (3) bekezdés alapján a közfoglalkoztatási tervet a képviselő – testületi elfogadást követően 5 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak.
Fentiek alapján javasoljuk az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…………./2009. (……….) határozati javaslat
Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Nagyközség közfoglalkoztatási tervét e határozat mellékleteként elfogadja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó Jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. március 18.
Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Nardai D., Kuntzer M.,

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV
2009.

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
SZÓLÓ

1993. ÉVI III. TÖRVÉNY
ALAPJÁN

2009. JANUÁR

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Név:
Cím:
Képviselő:
Adószám:
Törzsszám:
KSH:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Kapcsolattartó neve:
Telefon:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5231 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.
Huber Ferenc, polgármester
15409993-2-16
409997
15409993-7511-321-01
06-20/5398-109
06-56/556-010
hivatal@fegyvernek.hu
Kuntzer Mártonné, igazgatási csop. Vez
Nardai Dániel, települési menedzser
06-56/556-022
06-56/556-016

A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény (1993. évi III. tv.) rendelkezései szerinti kötelezettségből származik, amely meghatározza a
településnek a saját adottságaihoz igazodó, foglalkoztatási lehetőségeinek megfelelő program elkészítését.
Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági
szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a következménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által nem keresett szakképzettséggel rendelkezők kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá.
Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben
vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Azoknak a
személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak
munkát vállalni, továbbra is a rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.
A terv a szociális törvény (1993. évi III. tv.) szerinti előírásoknak megfelelő tartalmi elemekkel készült.
JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁS
1993/III TV. 37/A. 2.) A.) BEKEZDÉS
Fegyvernek Nagyközség nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
(ÁFSZ 2008. december)
Nyilv.
Össz.
Fő
505

Foly. Nyilv.
Össz > 365
nap
fő
148

Járadék
tip. Ellátás.
Fő
120

Segély tip.
ellátás
fő

Rendszeres
szoc. Seg.
fő

Munkav kor.
Népesség
fő

Relatív
mutató %
fő

23

196

4609

10,96

Fegyvernek Nagyközség munkaképes korú népességének száma 4.609 fő. Átlagos munkanélküliségi
rátája a 2008. december 20-i adatok szerint 10,96 %. A nyilvántartott álláskereső száma 505 fő. A
nyilvántartott álláskeresők 29 %-a (148 fő) 1 évnél hosszabb ideje munkanélküli. Összegzésként elmondható, hogy jellemzően az elavult szakmákkal rendelkezők, valamint az alacsony iskolai végzettségűek, szorultak ki az elsődleges munkaerőpiacról.
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Rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) jogosult személyek képzettség szerinti összetétele
a ……………………… nyilvántartás szerint 2009. január hónapban akik a közfoglalkoztatási
terv keretében foglalkoztathatók
Össz.
8. általános iskola alatti
8 általános
szakmunkásképző, v. szakiskola
gimnázium

34
166
51
5

szakközépiskola
technikum
főiskola, egyetem
Mindösszesen

4
2
0
262

Ebből képzésre kötelezett 35 éven aluliak

15

A munkavégzés tervezett létszáma meghatározásánál a korábban az önkormányzatnál közhasznú
munkát végző személyeket, valamint — az Állami Foglalkoztatási Szerv (Munkaügyi Központ) által
szolgáltatott adatok alapján — a 2009-es évben a településről regisztrált álláskeresőként nyilvántartott
személyek és a munkanélküli ellátásban részesülő személyek azon hányadát vettük figyelembe, akik a
Szociális törvény szerint az „aktív korúak ellátására – ezen belül a rendszeres álláskeresési
támogatásra” jogosultak. A foglalkoztatási tervben így összességében 262 fővel számolunk a 2009es évben.
Foglalkoztatás időtartama
A közfoglalkoztatási tervben a foglalkoztatás időtartamát a jogszabálynak megfelelően úgy képeztük,
hogy valamennyi foglalkoztatottal megkötött szerződés napi 8 órás munkavégzéssel, 90 napra jön
létre.


Munkavégzés helye

A közcélú foglalkoztatott személyek a munka jellegétől, az erőforrások és az igények, továbbá más
körülmények (pl, időjárási körülmények) alapján végzik munkájukat.
A foglalkozatott létszám többsége szakképzettséget nem igénylő feladatokat lát el, míg szakképzettséghez 11 személy munkakörét kötöttük. Ebből adódóan a munkavégzés a többség esetében közterületen, míg egy kisebb hányad munkája konkrét helyen történik.


Feladatok

A közcélú foglalkoztatás keretében az elvégzendő feladatok alatt olyan önkormányzati feladatok ellátását értjük, amelyről — jogszabály alapján — a helyi önkormányzat gondoskodik.
A feladatok meghatározására útmutatást ad az Ötv, (19190. évi LXV. tv.) 8. § -a

Közfoglalkoztatási terv 2009
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A foglalkoztatottak által ellátott — tervben megnevezett — feladatok részletezése:
I.

II.

Közterületi segédmunkák:
1.

Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák karbantartása
 Kocsordosi csatorna karbantartása
0+000 - 3+566 szelvények között
 Büdöséri 1-1 belvízcsatorna karbantartása
2+160 - 3+090 szelvények között

2.

Közterület takarítás, hulladék-gyűjtés
 4. sz. főút
126+500 - 134+200 szelvények között
 34. sz. út
0+000 - 5+100 szelvények között
 3216. sz. út
0+000 - 5+400 szelvények között
 4204. sz. út
13+600 - 17+600 szelvények között
 Település belterületi utak
53,7 km
 Sóút összekötő út
2 km
 Alsóréti Holt-Tisza
1+200 - 11+000 szelvények között mindkét parti
sávban
 Települési külterületi utak

3.

Kézi kaszálás
 Önkormányzati telkek, ingatlanok
 Elhanyagolt magáningatlanok 30 db
 Parlagfű irtás igény szerint

4.

Gallyazás
 Erdők felmetszése
 Parkok virágosítása:

5.

Utak karbantartása, padkázás
 Dózsa Gy. út
2250 m
 Táncsics M. út
2800 m
 Liszt F. út
400 m
 Damjanich J. út
1900 m

6.

Temetők karbantartásában való részvétel
 Szapárfalui temető
1 ha 4439 m2
 Csonkatornyi temető 2 ha 1189 m2
 Annaházi temető
4 ha 9850 m2

7.

Hó és síkosság mentesítés
 Közintézmények előtti területek.

17 db, 4 ha

13 ha 6230 m2
Szapári park
8451 m2

Takarítás:
Intézményeknél:
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
o Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
o Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
o Szakképző I., II., III.
o Sárga Iskola
 Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde
 Művelődési Ház és Könyvtár
 Gyermekélelmezési Konyha
 Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
 Fegyverneki Vízmű

III. Portás:


IV.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény

Gondnok:



Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
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V.

Koordinátor:




VI.

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola székhely
Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény
Szakképző I., II., III.

Szociális kisegítő munka:


Csorba Mikro Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

VII. Adminisztrátor:


Polgármesteri Hivatal
KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN ELLÁTANDÓ KÖZFELADATOK ÜTEMEZÉSE
1993/III TV. 37/A. 2.) C.) BEKEZDÉS

Hó/fő

I/1.

I/2.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Össz.

Márc.

20

5

I/3.

I/4.

I/5.

I/6.
6

I/7.

18

4

2

3

8

1

67

Ápr.

20

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Máj.

5

10

5

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Jún.

5

10

5

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Júl.

5

10

5

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Aug.

5

10

5

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Szept.

5

10

5

5

6

18

4

2

3

8

1

67

6

18

4

2

3

8

1

67

Okt.

20

5

Nov.

20

5

6

18

4

2

3

8

1

67

Dec.

20

5

6

18

4

2

3

8

1

67
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A KÖZFOGLALKOZTATÁS FINANSZÍROZÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSOK
1993/III TV. 37/A. 2.) D.) BEKEZDÉS

Hónap

Létszám
fő

Munkabér
71.500
Ft/fő

Járulék
(29 % + 3
%)

M. bér +
jár. Összesen

EHO
1.950
Ft/fő

Mindössz.
Bér

Támogatás
95 %

Saját erő
5%

Márc *
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Ápr
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Máj
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Jún
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Júl **
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Aug
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Szept
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Okt
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Nov
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Dec
67
4 790 500
1 532 960 6 323 460
130 650
6 454 110
6 131 405
Mindössz.
- 47 905 000 15 329 600 63 234 600 1 306 500 64 541 100 61 314 045 3
* A foglalkoztatottak első csoportja: 2009. március 16 - 2009. július 31. között

322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
322 706
227 055

** A foglalkoztatottak második csoportja: 2009. augusztus 1 – 2009. december31. között
A foglalkoztatottak finanszírozására szükséges források meghatározásánál a 2009-ben foglalkoztatott
létszámot 262 főben határoztuk meg. Ez a létszám akkor realizálódik, ha a számításba vehető jogosultak valamennyien közcélú munkára jelentkeznek az önkormányzatnál.
Egyrészt ennek kicsi a valószínűsége, továbbá a munkaerő-igény nem egyszerre, azaz eltérő időpontokban jelentkezik az önkormányzatnál, így a havonta foglalkoztatott létszámot 67 főben határoztuk
meg.
Fentiekből adódóan, a foglalkoztatottak – finanszírozási szempontú — meghatározásánál 67 főre határoztuk meg a saját és a központi költségvetési forrásigényt.

Program költsége

Ft

Igényelt támogatás (95%):

61.314.045

Kötelező önrész ( 5 % ):

3.227.055

A program összes költsége:

64.541.000

Fegyvernek, 2009. március 2.

..........................................................
aláírás

...........................................................
aláírás

Mellékletek:

1. melléklet: Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése (2008. évi
adatok alapján)
2. számú melléklet: Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)
3. számú melléklet: Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a
2009. évi új szabályok szerint
Közfoglalkoztatási terv 2009
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1. számú melléklet

Sorszám

I.
Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése
(2008. évi adatok alapján)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Megnevezés

Létszáma (a+b+c):
a) egészségkárosodott
b) nem foglalkoztatott
c) támogatott álláskereső
Életkora:
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idősebb
Neme:
a) férfi
b) nő
Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem
Háztartás formája:
a) családban élő
b) egyedül élő
Folyósított segély
átlagos összege
(Ft/hó/fő)
Konkrét munkafeladatok megnevezése,
felsorolása (pl. köztisztasági, adminisztratív stb.)
Munkák teljesülése:
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülő
(fő)

Közcélú foglalkoztatásban részt
vett
(fő)

Közcélú foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett
összeg
(Ft/év)

Közcélú foglalkoztatás

293
3
285
5

114
148
23

161
127
34
139
57

10
7
4
0

157
131
31 500

Foglalkoztatók köre
(felsorolás)

Közfoglalkoztatási terv 2009
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10.

11.

12.

Foglalkoztatások átlagos időtartama (nap)
Közcélú foglalkoztatás:
a) tervezett összeg
(saját forrással
együtt)
b) felhasznált öszszeg
c) ebből saját forrás
Kifizetett rendszeres
szociális segély:
a) központi forrásból
b) helyi forrásból

Megjegyzés:
A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámát, hanem a 2008. évben közhasznú foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszámát is figyelembe kell venni, mivel 2008. évben a
közhasznú foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak.

Közfoglalkoztatási terv 2009
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2. számú melléklet

II.
Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Sorszám

1.

2.

3.*

4.*

5.*

6.*

Megnevezés

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma (a+b):
a) rendszeres szociális segélyezettek
összesen:
ebből:
 egészségkárosodott
 55. életévét betöltötte
 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben
nem tudják biztosítani
b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora
(a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Neme (a+b):
a) férfi
b) nő
Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános
c) szakmunkásképző vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) főiskola, egyetem
Háztartás formája:
a) családban élő
b) egyedül élő
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános

Aktív korúak
ellátására
jogosultak
(fő)

(Köz)foglalkoztatásba
bevonhatók
(fő)

(Köz)foglalkoztatásba
nem bevonhatók
(fő)

Elsősorban
képzésre
kötelezett 35
éven aluliak

288
26
3
23

3
23

0

0

262

*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével
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3. számú melléklet

Közfoglalkoztatási terv
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Sorszám

1.

2.

Megnevezés

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen (a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok:
a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása

b) feladatok várható ütemezése
I. negyedév

Rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak
nemenkénti
megoszlása
(fő)
férfi
nő
159
103

68
91

Közfeladatok
megjelölése

Finanszírozás összege
Ft

46
57

Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális kisegítő munkás
adminisztrátor
Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális kisegítő munkás
adminisztrátor

II. negyedév

Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális kisegítő munkás
adminisztrátor

III. negyedév

Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat
Gondokság
Koordinátor
Szociális kisegítő munkás
adminisztrátor

IV. negyedév

Közterületi
segédmunkák
Takarítás
Porta szolgálat

Közfoglalkoztatási terv 2009
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Gondokság
Koordinátor
Szociális kisegítő munkás
adminisztrátor

3.
4.

5.

6.

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:
a) 8 általános
b) szakképesítés
c) középiskola
d) felsőfokú képesítés
A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele:
a) 8 általános
b) szakképesítés
c) középiskola
d) felsőfokú képesítés
Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévő más szervezet
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges
forrás:
a) önkormányzati
b) központi költségvetés

Közfoglalkoztatási terv 2009
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26–i ülésére a
Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Palcsi Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2. sz. alatti lakos kérelme alapján a Képviselőtestület
a 170/2008.(IX.25.) sz. határozatában döntött, hogy részére a Lehel u. 3. sz. alatti
(1003/2 hrsz, 611 m2) beépítetlen területet értékesíti.
Az adásvételi szerződés megkötése céljából kérelmezőt értesítettük, aki október
hónapban a hivatalban személyesen megjelent és közölte, hogy egy hónap múlva tudja
kifizetni a vételárat. Azóta eltelt közel fél év, a szerződéskötésre nem került sor. Ezért
indítványozom a határozat visszavonását.
……………../2009.(III.26.)

határozati javaslat

Lehel u. 3. sz. alatti telek értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Lehel u. 3. sz. alatti
telek értékesítéséről szóló 170/2008.(IX.25.) sz. határozatot – az
adásvétel meghiúsulása miatt – visszavonja.
Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Palcsi Zoltán Fegyvernek, Lehel u. 2.
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja
Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. március 18.
Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26-i ülésére a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjog rendezéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A fegyverneki 4048 hrsz. alatti 2295 m2 nagyságú, 5.78 Ak értékű zártkerti szántó művelési ágú ingatlan
Földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint 1/12 arányban a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Nagyközségi
Tanács Vb. Szakigazgatási Szerv kezelésében van, míg 11/12 arányban Baunok István Szolnok Hunyadi u. 20/a.
sz. alatti lakos a tulajdonos. Baunok István szeretné az ingatlant értékesíteni, ám ezt a tulajdonviszonyok
rendezése nélkül nem tudja megtenni.
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
tv. végrehajtása során fenti ingatlan tulajdonjog rendezése lemaradt, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 107. §. (7) bek. alapján „A helyi önkormányzat tulajdoni igényét a vagyonátadó bizottságnál 1995.
március 31-ig terjesztheti elő, e határidő után az önkormányzat tulajdoni igénye bírósági eljárásban
érvényesíthető.”, ehhez szükséges a Képviselőtestület döntése.
Mivel az ügyben nincs ellenérdekű fél, várhatóan a tulajdon átadás zökkenőmentes lesz. Ezt követően dönthet a
testület, hogy tulajdonrészét Baunok Istvánnak értékesíti-e.
Ezért javaslom, hogy a fenti terület önkormányzati tulajdonba kéréséhez a Tisztelt Képviselőtestület az
előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

…………………………./2009. (III. 26.) sz. határozati javaslat
a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 107. §. (7) bek. alapján kezdeményezi a Szolnok
Városi Bíróságnál a fegyverneki 4048 hrsz. alatti 191 m2 nagyságú, 0.48 AK
értékű zártkerti szántó önkormányzati tulajdonba adását.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. március 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26-i ülésére a fegyverneki 0188 hrsz-ú ingatlan
önkormányzati tulajdonba kerüléséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A fegyverneki 0188 hrsz. alatti országos közút megnevezésű, 1 ha 7096 m2 területű (régi 4-es út) ingatlan
ingyenes tulajdonba kerülését a T. Képviselőtestület tárgyalta 2009. február 26-i ülésen tárgyalta, ám információ
hiány miatt napirendről lekerült.
Hasznosítással kapcsolatban megállapítottuk, hogy az úttest megszüntetése során keletkező kőmennyiség
felhasználható lenne a belterületi utak építése, javítása, szélesítése során. A felbontott út területe 10 év után
átminősíthető termőfölddé és értékesíthetővé válik. Jelenlegi ismereteink szerint az átminősítés költsége kb.
50.000.- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestület az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

…………………………./2009. (III. 26.) sz. határozati javaslat
a fegyverneki 0188 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Állam tulajdonában és a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (Budapest,II. Ker. Lövőház u. 39.) kezelésében
lévő fegyverneki 0188 hrsz.-ú kivett országos közút, 1 ha 7096 m2 területű ingatlan ingyenes
átadását elfogadja.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal a 2009. évi költségvetés terhére 50 e Ft összeg
erejéig az átadással kapcsolatos költségekre.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. március 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c.,
d. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
Tisztelt Képviselőtestület!
Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti bérlemények közül a volt Tejcsarnok épülete 2006.
szeptember 20. óta, a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett postafiók pedig 2007. március 14. óta nem üzemel. A
Móricz Zsigmond út 1/b. számú bérleményt a 67/2007.(III.29.) sz. határozattal a testület Sapary Fém
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére közérdekből bérbe adta postai szolgáltatás céljára. Azonban a posta
hozzájárulásának hiányában a szolgáltatást nem kezdte meg.
A megüresedett bérlemények többször meg lettek hirdetve, bérbeadásuk ennek ellenére nem sikerült.
A jelenleg is üresen álló, Móricz Zs. út 1/c., d. számú bérleményeket Varga János Vésztő, Kossuth u. 119. sz.
alatti lakos, mint a SIMAI KFT. tulajdonosa szeretné bérbe venni. Kérelmében leírja, hogy 2009. május 1-től
2010. április 20-ig használtruha üzletet kíván üzemeltetni 2 fő helyi lakos alkalmazásával úgy, hogy az egyik
helyiséget raktár céljára használná. A két helyiség bérleti díjaként 20.000.- Ft + Áfa /hó összeget ajánl.
Fentiek alapján, hogy az önkormányzati vagyont – üresen álló helyiséget – hasznosítsuk, javaslom, hogy az
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. § a) pontja alapján biztosított lehetőséggel élve, közérdekből a Kft.
részére a helyiséget adja bérbe.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

…………………………./2009. (III. 26.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérbeadásáról.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes
szabályokról szóló módosított 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja
alapján:
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/c., d, sz. alatti helyiségeket, közérdekből bérbe
adja Varga János Vésztő, Kossuth u. 119. sz. alatti lakos részére 2009. május
1-től 2010. április 30-ig.
A bérleti díj 20.000.- Ft + Áfa/hó.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. március 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
T.56-556-010. Fax. 56-556-011.e-mail: hivatal@fegyvernek.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. március 26-i ülésére költségvetési szervek
besorolásáról és alapító okiratairól.
Tisztelt Képviselőtestület!
1.) A költségvetési szervek jogállásáról és működéséről szóló 2008. évi CV. tv. (továbbiakban:
Tv.) újólag szabályozta a költségvetési szervek fogalmát, jogállását. Ennek megfelelően a
költségvetési szerv fogalma a Tv. 1. §-a szerint:
„A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba
vett olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban
rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat)
közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott
követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy
irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben
közfeladat ellátási kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből
gazdálkodva végez.”
A Tv. 2. §. (2) bek. szerint költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy
határozatban kell rendelkezni (önkormányzati rendelet vagy határozat).
2.) A Tv. 3. §. (1) bek. szerint a költségvetési szervek:
a.) Tevékenységének jellege szerint lehetnek közhatalmi költségvetési szervek és
közszolgáltatási költségvetési szervek.
Közhatalmi szervek: alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell
közreműködnie. Közhatalom gyakorlásának minősül különösen: jogalkotási,
jogszabály-előkészítési, igazgatási, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és
törvényességi ellenőrzési tevékenység. (Esetünkben ennek minősül a Polgármesteri
Hivatal és a Körjegyzőség)
Közszolgáltató költségvetési szervek:
közintézmény: közoktatási, szociális, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények (Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Tiszavirág Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ, Művelődési Ház és Könyvtár)
közintézet körébe tartoznak esetünkben az egészségügyi intézmény (Orvosi
Rendelő)
közüzem: ide tartoznak az alaptevékenység szerint más költségvetési szerv,
illetve lakosság részére végzett fizikai jellegű szolgáltatás, település
gazdálkodási, település üzemeltetési, műszaki szolgáltatást végző költségvetési
szervek (Gyermekélelmezési Konyha, Vízmű) és a Képviselőtestület döntése
szerint létrehozandó új közüzem.

b.) A költségvetési szervek funkciói szerint lehetnek önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervek.
3.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik;
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van; alaptevékenységét önállóan látja el azzal,
hogy ezen belül a Kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik feladatai ellátásáról,
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illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel (Tv. 18. §. (1) bek.) Ide azok
az intézmények tartoznak, akik Fegyvernek önkormányzatánál az önálló intézményi
szerepkört töltik be.
Önállóan működő költségvetési szerv: Elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezi, melyek felett kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási joggal és felelősséggel bír.
(Tv. 18. §. (2) bek.) E körbe a jelenlegi rendszerben önálló intézmények tartoznak.
4.) Fentiekkel kapcsolatos feladatok:
-

A meglévő intézményeket át kell sorolni valamely típusú költségvetési szerv
körébe és ezzel egyidejűleg
új alapító okiratokat kell kiadni,
a meglévő alapító okiratokat megszűntető alapító okirattal hatályon kívül
helyezni,
az alapító okiratokat 8 napon belül meg kell küldeni a Magyar Államkincstárnak,
a költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját a
jogszabályban rögzített tartalmi követelményeknek megfelelően SZMSZ-ben
vagy ügyrendben kell megállapítani.

5.) A költségvetési szervek elhatárolásánál fontos a Tv. által megfogalmazott alaptevékenység,
kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység és vállalkozói tevékenység elhatárolása.
a.) Alaptevékenység: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az
alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott
közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenység. Ilyen pl. az oktatás, szociális, gazdasági
ágazat szakfeladatai, pl. közút, park, piac, közvilágítás.
b.) Kiegészítő tevékenység: az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység
ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az
alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más
jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem
haszonszerzés céljából végzett tevékenység. Ilyen pl. konyhánál lakodalom, helyiség
bérbeadás, intézményeknél mezőgazdasági tevékenység.
c.) Kisegítő tevékenység: az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását célzó államháztartás körébe tartozó szervezet vagy
természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett
tevékenység.
d.) Vállalkozási tevékenység: az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés
céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy
számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység. Ilyen
pl. hús eladás, temetkezési kellékek értékesítése.
A költségvetési szervek besorolásánál fontos, hogy a kisegítő és vállalkozói tevékenységgel
felruházott szervek kisegítő és vállalkozási tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás és
a verseny korlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek
minősül.
6.) A Tv. 13. §. (1) bek. alapján a szervezet átalakításáról hozott döntést az átalakítást megelőző
45 nappal ki kell hirdetni és erről a dolgozókat 60 nappal előtte értesíteni kell.
7.) Szervezet átalakítás esetén a köztisztviselők jogviszonya felmentéssel szűnik meg, a Ktv. 17.
§. (2) bek. a.) pontja alapján jogutód nélküli megszűnés esetén.
A Ktv. 17/A. §. (1) bek. szerint felmentéssel, jogutód nélküli megszüntetésre vonatkozó
szabályok szerint szűnik meg, ha a munkáltató szervezeti vagy jogállás változása miatt a
törvény hatálya már nem terjed ki a jogutód munkáltatóra. (legalább 60 nappal előtte kell
értesíteni) Ha az új munkáltató a tovább foglalkoztatást vállalja, a köztisztviselő 30 napon
belül nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a tovább foglalkoztatáshoz. Hozzájárulása esetén
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áthelyezéssel szűnik meg a jogviszonya. Ha nem járul hozzá, akkor a munkáltató jogutód
nélküli megszűnés szabálya szerint kell megszűntetni.
8.) A Tv. 17. §. szerint az önkormányzati rendeletben közhatalmi költségvetési szervet
(Polgármesteri Hivatalt, Körjegyzőséget) az alapfeladaton meghatározotton túl kiegészítő
jelleggel közszolgáltatás végzésére is feljogosíthat. Közszolgáltatásnak minősül az
államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet vagy személy által más szerv vagy személy
számára végzett, jogszabályban meghatározott, a közfeladat ellátás körébe tartozó szolgáltatás,
ami nem jár közhatalom gyakorlásával. (Tehát dönthet úgy a Képviselőtestület, hogy a
jelenlegi gazdasági ágazati feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal végzi, vagy erre
külön közüzemet hoz létre.)
9.) Határidők:





2009. május 15-ig kell felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját és ha szükséges
a szervezetek további működtetéséről 2009. június 1-ig kell az alapító okiratról
rendelkezni.
2009. június 1-ig kell a költségvetési szerveket besorolni.
Az új alapító okiratokat 2009. szeptember 30-ig kell kiadni és az Államkincstárnak
benyújtani az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.18.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 171. §. (2) bek. szerint.
2009. szeptember 30-ig kell jogszabályi változások miatt értelemszerűen az SZMSZeket, ügyrendeket módosítani. Új szervezet létrehozása esetén pl. közüzem –
amennyiben önállóan működő intézmény lesz - SZMSZ-t, ügyrendet, feladat-ellátási
tervet, együttműködési megállapodást kell készíteni, az intézmény vezetésére
pályázatot kiírni.

Tisztelt Képviselőtestület!
Fentiek alapján ahhoz, hogy a szeptemberi ülésre a szervezeteket érintő alapító okiratokat és
különböző szabályzatokat el tudjuk készíteni, szükséges a Képviselőtestület előzetes döntése arról,
hogy a jelenlegi gazdasági ágazati feladatokat hogyan kívánja a jövőben működtetni.
A jelenlegi szabályok szerint tehát működhet az új intézmény:
1. Önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési intézményi formában. (Ezek a
jelenlegi önállóan gazdálkodó intézmények.) Ebben az esetben intézményvezető és
gazdaságvezető pályáztatása és kinevezése szükséges, továbbá a pénztári feladatok megoldása,
ÁFA nyilvántartás, és könyvelés szükséges, plusz a jelenlegi vagyoncsoport 9 fős létszámmal.
E megoldás a jelenlegi információk alapján nem javasolható, mivel lényegesen
költségesebb, mint a 2. pontban írt megoldás.
2. Másik megoldás: Önállóan működő intézményi forma, ahol intézményvezetőt kell
kinevezni, gazdaságvezetőt nem, mivel a gazdasági feladatokat a kijelölt önálló intézmény
látja el. (Körjegyzőség)
A szervezet alakításnál figyelemmel kell lenni, hogy a Körjegyzőségnél a pénzügyi csoportnál
visszamaradó létszámát úgy kell kialakítani, hogy az összeférhetetlenséget biztosítani kell. Tehát
minimum 4 főre van szükség. Itt az aránytalanságot az fogja jelenteni, hogy a könyvelésnél,
pénztárosnál aránytalan eltolódás mutatkozik az új intézmény terhére. Gondot jelent még a dolgozók
elhelyezése is.
Az új intézmény alkalmazottai a jelenlegi szabályok szerint a közalkalmazotti törvény hatálya alá
fognak tartozni.
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Az alábbiakban bemutatjuk a Polgármesteri Hivatalhoz és a Körjegyzőséghez tartozó szakfeladatokat

(eFt)
Szakfeladat
KIADÁS
LÉTSZÁMKERET
száma
Szakfeladat megnevezése
eFt
BEVÉTEL eFt
(fő)
I. POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK
1.
Park gondozás
1 938
0
1,00
2.
Kisegítő mezőgazdasági tev.
49 201
55 793
4,00
3.
Mezőőri tevékenység
6 838
6 543
4,00
4.
Közutak üzemeltetése
9 700
0
2,00
5.
Ingatlan hasznosítás
31 140
1 318
2,00
6.
Vízkár elhárítás
3 200
0
0,00
7.
közterület fenntartás
252
1 718
0,00
8.
Gondnokság
2 915
0
1,63
9.
Köztemető fenntartás
3 290
1 811
1,00
10.
Település tisztaság szippantás
525
525
0,00
11.
Települési hulladék kezelés
29 374
25 974
3,00
12.
13.

Máshová nem sorolható
szolgáltatás -SPORT
Temetkezési szolgáltatás

9 346
13 481

0
14 232

1,00
1,00

14.

Máshová nem sorolható
szolgáltatás

17 838

1 740

6,19

15.

Máshová nem sorolt szolg.
HÚSÉRTÉKESÍTÉS

16 124

16 500

1,00

195 162

126 154

27,82

206 832

232 806

1,00

206 832
60 791
20 145
688 285
0

232 806
0
0
0
1 058 259

1,00
51,75
0,00
0,00
0,00

166 233
133 033
3 500

155 896
0
0

0,00
0,00
0,00

9 926
85290

0
0

0,00
0,00

Város és község gazdálkodás
Gazdasági ágazat összesen:
16.

Önkormányzati igazgatás

Önkormányzati igazgatás összesen
17.
Közhasznú foglalkoztatás
18.
Közvilágítás
19.
Önkormányzat elszámolásai
20.
Feladatra nem terv. Bevételek
Finanszírozási műveletek
21.
elsz.
22.
Rendszeres pénzbeli ell.
23.
Eseti pénzbeni ell.
Rendszeres GYVT-pénzbeli
24.
ell.
25.
Munkanélküli ellátások
26.

Eseti GYVT pénzbeli

Egyéb szakfeladatok összesen:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÖSSZESEN:

100

0

0,00

1 167 303

1 214 155

51,75

1 569 297

1 573 115

80,57
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II. KÖRJEGYZŐSÉGHEZ TATOZÓ SZAKFELADATOK
7511531

Fegyvernek-Örményes
Körjegyzőség-Fegyvernek

7511532

Fegyvernek-Örményes
Körjegyzőség-Örményes

Fegyvernek-Örményes Körj. Összesen:

105592

105592

17000

17000

6,00

122592

122592

41,00

Fenti szakfeladatok közül a Gazdasági ágazat 1-15. szakfeladatok kerülhetnének az új intézmény
gazdálkodási körébe.
E feladathoz a jelenlegi 9 fős vagyoncsoport, plusz a pénzügyi csoportból kb 3 fő áthelyezése
szükséges.
A tájékoztató egy lehetséges megoldást tartalmaz, de mivel érdemi döntést áprilisban célszerű hozni,
ezért ezt az anyagot figyelem felkeltésnek szánjuk, és ez ügyben egy informális testületi ülést fogunk
összehívni.
Minden intézménynél – de elsősorban a Polgármesteri Hivatalnál – szükséges, hogy a szakfeladatrend kiadásra kerüljön, mert abból válik nyilvánvalóvá, hogy az intézményeknél hogyan kell
elkülöníteni a kisegítő, kiegészítő és a vállalkozási tevékenységet. Ezek ismeretében tudunk végleges
előterjesztést készíteni.
A szervezeti átalakítást 2010. január 1-i hatállyal kell végrehajtani.
…………../2009.(……….) sz.

határozati javaslat tervezet

Költségvetési szervek besorolásáról.
1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 44. §. (4), (5), (6) bek. alapján a
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete irányítása alá tartozó költségvetési
szerveket az alábbiak szerint sorolja be:
a.) Közhatalmi költségvetési szerv (önállóan működő és önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv)
1.) Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.
2.) Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 5231.
b.) Önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Közintézmény:
1.) Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
2.) Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Fegyvernek, Felszabadulás út 88. 5231.
3.) Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Fegyvernek, Felszabadulás út 173. 5231.
c.) Önállóan működő költségvetési szerv:
1.) Közintézet: Orvosi Rendelő Fegyvernek, Felszabadulás u. 128/a. 5231.
2.) Közüzem:
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a.) Gyermekélelmezési Konyha Fegyvernek, Felszabadulás u. 144. 5231.
b.) Fegyverneki Vízmű Fegyvernek, Felszabadulás út 175. 5231.
c.) Községgazdálkodási intézmény Fegyvernek, Felszabadulás u. 175.
2.) Fenti intézményi besoroláshoz szükséges alapító okiratokat, alapító okirat
módosításokat, megszűntető alapító okiratokat, a törvényben előírt szabályzatokat a
Képviselőtestület 2009. szeptemberi ülésére kell előterjeszteni.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a szervezet átalakítással kapcsolatos kérdéseket a
bizottsági elnökökkel 2009. április 30-ig tárgyalja meg.

Erről értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Huber Ferenc polgármester
Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
Polgármesteri Hivatal
Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
Intézmények vezetői
Képviselőtestület tagjai
Magyar Államkincstár

Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselőtestület a tájékoztató tudomásulvételéről az alábbiak
szerint határozzon:

………………/2009.(III.26.) sz.

határozati javaslat

A költségvetési szervek besorolásáról készült tájékoztató tudomásulvétele
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek besorolásáról
készült tájékoztatót tudomásul veszi.
Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. március 19.

Huber Ferenc
polgármester

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 26-i ülésére a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan
tulajdonjog rendezéséről.
Tisztelt Képviselőtestület!
A fegyverneki 4048 hrsz. alatti 2295 m2 nagyságú, 5.78 Ak értékű zártkerti szántó művelési ágú ingatlan
Földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint 1/12 arányban a Magyar Állam tulajdonában, illetve a Nagyközségi
Tanács Vb. Szakigazgatási Szerv kezelésében van, míg 11/12 arányban Baunok István Szolnok Hunyadi u. 20/a.
sz. alatti lakos a tulajdonos. Baunok István szeretné az ingatlant értékesíteni, ám ezt a tulajdonviszonyok
rendezése nélkül nem tudja megtenni.
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
tv. végrehajtása során fenti ingatlan tulajdonjog rendezése lemaradt, ezért a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 107. §. (7) bek. alapján „A helyi önkormányzat tulajdoni igényét a vagyonátadó bizottságnál 1995.
március 31-ig terjesztheti elő, e határidő után az önkormányzat tulajdoni igénye bírósági eljárásban
érvényesíthető.”, ehhez szükséges a Képviselőtestület döntése.
Mivel az ügyben nincs ellenérdekű fél, várhatóan a tulajdon átadás zökkenőmentes lesz. Ezt követően dönthet a
testület, hogy tulajdonrészét Baunok Istvánnak értékesíti-e.
Ezért javaslom, hogy a fenti terület önkormányzati tulajdonba kéréséhez a Tisztelt Képviselőtestület az
előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

…………………………./2009. (III. 26.) sz. határozati javaslat
a fegyverneki 4048 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezéséről.
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 107. §. (7) bek. alapján kezdeményezi a Szolnok
Városi Bíróságnál a fegyverneki 4048 hrsz. alatti 191 m2 nagyságú, 0.48 AK
értékű zártkerti szántó önkormányzati tulajdonba adását.

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné jegyző
3. Képviselőtestület
4. Vagyongazdálkodási csoportvezető

Fegyvernek, 2009. március 17.
(:Huber Ferenc:)
polgármester

1.sz.mell.

2008. Évi tervezett és tényleges ellenőrzések alakulása
Ellenőrzés formája/témája
A./ Polgármesteri Hiv. és int.
I. ÁTFOGÓ
1. Gazd. kapcs.jogsz.előírások

Ell. intézmény
megnevezése (db)

22
22
20
20
84

22
24
20
20
86

8

10

2
10

2
12

3

3

3

3

5

5

5

6

0
16

11
28

2

2

2. Pénztárellenőrzés

1

1

3. Könyvelések szabályossága

2

2

0

2

5
115

7
133

Átfogó összesen :
II. TÉMA
1. Könyvelések szabályossága
4. Pénztárellenőrzés

Művelődési Ház és K.
Csorba Mikro-térs.Sz.A.K.
Orvosi Rendelő
Gyermekélelmezési K.

Ell. Napok száma
Tervezett Tényleges

Polg. Hiv. (adó, pénzügy)
Polgármesteri Hivatal
Orczy A. Ált. Isk. és Sz.
Csorba Mikro-térs.Sz.A.K.
Móra F. Ált. Isk.
Művelődési Ház és K.
Napközi Otthonos Óvoda
Orvosi Rendelő
Gyermekélelmezési K.
Vízmű

Témaellenőrzés összesen :
III. CÉL
1. Kötelezettségv.nyilv.megv.

Polg. Hiv.

2. Gazdálkodás szab.vizsg.

Polg. Hiv.

3. Anyagnyilv.,kezelés,felh.

Polg. Hiv.

4. Vagyonkat. És tárgyieszk.ny.

Polg.Hiv.

Soron kívüli ellenőrzés:
5. Fegyv.közműves vízellátásáról
Célellenőrzés összesen:
B./ Körjegyzőség
I. CÉL
1. Gazd.szab.vizsg.(kötváll.,érv.,ell.)

Vízmű

Soron kívüli ellenőrzés:
4. 2008. évi orsz.népszavazás
Célellenőrzés összesen :
A. + B. ÖSSZESEN

