
MUTATÓ

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én megtartott 
nyílt testületi üléséről

Tárgy:                                                                                                          Hat. – Rend. száma:  

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 1/2013.(II.15.)önk.rend.

Vezseny Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek várható alakulása 9/2013.(II.11.)Kt.sz.

VETIKOM Nonprofit Kft. támogatására 10/2013.(II.11.)Kt.sz

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2/2013.(II.15.)önk.rend.

Váci Egyházmegyével kötött megállapodás módosításának 
Kezdeményezésére 11/2013.(II.11.) Kt.sz.

Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi 
felhívás elfogadásáról 12/2013.(II.11.) Kt.sz

Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról 
szóló 15/2012 (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2013.(II.15.) önk.rend.

Az önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervéről 13/2013.(II.11.) Kt.sz.

Dr. Szabó Andrea háziorvosi korlátolt felelősségű társasággal 
kötött feladatellátási szerződés módosítása 14/2013.(II.11.) Kt.sz.

Körzeti megbízott részére irodahelyiség biztosítása 15/2013.(II.11.) Kt.sz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2013.  február  11-én 
megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza
Vezseny, Templom u. 1.

Az ülés vezetője: Szabó Ferenc polgármester

Jelen vannak: Deák Péter
Fábián János 
Varga Károly képviselők

Az üléstől távolmaradt: Ács László 

Az ülésen meghívottként jelen van: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó
Strack Flórián tagintézmény vezető

Szabó Ferenc köszönti a testületi ülés résztvevőit.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 
testületi  ülés  határozatképes.  Az  5  képviselőből  4  fő  (80%)  jelen  van.  Javaslatot  tesz  a 
jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend 
menetére:

Napirend:

1. Vezseny Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításnak tárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

2. Vezseny  Községi  Önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

3. Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésnek tárgyalása, jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

4. Vezseny Községi Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet 
módosítása
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

5. Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

6. Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Szabó Ferenc polgármester

7. Bejelentések
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a javaslatokat.

I. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 
igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról

Vezseny  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete   az  államháztartásról  szóló  2011  évi 
CXCV. Tv. 34 § alapján az önkormányzat  2012. évi költségvetéséről  szóló 1/2012(II.09.) 
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli:

      1.§ (1)  Az Ör. 3. §-ban  foglalt  2012 évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát    
                 126.522  e Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 

2.§ (1) Az Ör.  4.§ 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

             „Működési bevételek:                                                                  1.238  ezer forint
              Önkormányzat sajátos működési bevételei                              41.408 ezer forint 

  Költségvetési támogatások                                                      20.546 ezer forint
  Támogatás értékű bevételeit                                                      8. 074 ezer forint-
  Előző évi  működési célú pénzmaradvány                                2.266 ezer forint-ban
  hagyja jóvá a képviselő- testület.”

         (2) Az Ör. 4 §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A felhalmozási célú  
              bevételek előirányzata 52.360 ezer forintra módosul az 1 sz. melléklet szerint.            

    3.§ (1)  Az Ör.  5.§ -a  helyébe a következő rendelkezés lép:
„ az önkormányzat összesített   2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai  az alábbiakban 
meghatározott tételekből áll. Bontását a  2 sz. melléklet tartalmazza.

      a) személyi jellegű kiadások:                                             11.694 ezer forint,
      b) munkaadókat terhelő járulékok:                                       2.829 ezer forint,
      c) dologi jellegű kiadások:                                                 15.540 ezer forint,
      d) Támogatás értékű  működési  kiadások:                        23.873 ezer forint,
      e) Működési célú p.e. átadás áh. kívülre:                           12.487 ezer forint,
            ebből: lakosság társadalom és szociálpolitikai 
            juttatás   10.930 ezer forint
      f) Az általános tartalék összegét                                                  0 ezer forint
     g) felhalmozások,  beruházások, felújítások, 

              egyéb felhalmozási célú kiadások és támog.                                                             
               előirányzata  hitel törlesztés nélkül                                39.813 ezer forint.
         h) Finanszírozási kiadások                                                   20.286 ezer forint
              ebből:  likvid hitel  törlesztés:                 4421. e Ft 
                          fejlesztési célú hiteltörlesztés:   14.752 e Ft.”
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         (2) Az Ör. 4 számú melléklete helyébe e rendelet 3 számú melléklete lép.
     4.§  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     Vezseny, 2013.február. 01.

Szabó Ferenc                  Gyapjasné Sepesi Erzsébet
polgármester jegyző

II. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 
igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(II.11.) Kt.sz. határozata

Vezseny  Község  Önkormányzata  saját  bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható alakulása

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő  testülete  az  önkormányzat  saját  bevételeinek 
valamint  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  várható 
alakulását  -  a  költségvetési  évet  követő  három évre  vonatkozóan -  a  határozat  melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
3./ Balláné Berecz Enikő jegyző helyben 

III. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szabó Ferenc
Kérem,  tegyék  fel  kérdéseiket,  mondják  el  észrevételeiket  a  2013.  évi  költségvetéssel 
kapcsolatban.

Fábián János
Tájékoztatom a  Képviselő-testületet,  hogy a  Pénzügyi  és  Szociális  Bizottság  tárgyalta  az 
önkormányzat 2013. évi költségvetését, melyet jónak tart, és a testületnek elfogadásra javasol.

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
Az egyház részére fizetendő étkezési térítési díj és buszköltséggel kapcsolatosan Tiszajenőn 
felvetődött  annak  a  lehetősége,  hogy  kezdeményezzük  a  szerződés  módosítását.  Mivel 
megváltozott  a  finanszírozási  rendszer,  és  az  állam  ezeket  a  költségeket  nem  fogja 
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finanszírozni,  az  egyház  legyen  partner  abban,  hogy  ezt  a  részét  módosítsuk  a 
megállapodásnak,  és  ne  legyen  az  önkormányzatoknak  fizetési  kötelezettsége.  Vezsenyi 
hasonlóhelyzetben van a finanszírozás tekintetében, talán ez az önkormányzat is elkezdhetné 
ezeket a tárgyalásokat.

Balláné Berecz Enikő
Korábban hozott  a testület  határozatot  arra vonatkozóan, hogy 3,5 millió  Ft kölcsönt ad a 
Vetikom  Kft-nek,  amelyet  novemberig  kell  visszafizetnie.  Azonban  a  cég  időközben 
megvásárolta  a  hulladékgyűjtő  edényeket,  ezért  polgármester  úr  javaslata  alapján  ezek 
értékének megfelelően  1,5 millió  Ft-ot  véglegesen  a  Kft-nek adnánk működési  támogatás 
címen, és csak a fenn maradó részt kellene visszafizetni.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  a  következő 
határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

VETIKOM Nonprofit Kft. támogatására

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  60/2012.(XI.20.)  Kt.  számú 
határozatával döntött, hogy a VETIKOM Nonprofit Kft. részére 3.500.000 Ft visszatérítendő 
támogatást biztosít.
A  Képviselő-testület  jelenlegi  döntése  alapján  ebből  1.500.000  Ft  vissza  nem  térítendő 
támogatásként biztosít a települési hulladékgyűjtő edények megvásárlására.
A fennmaradó 2.000.000 Ft visszafizetési határideje 2013. november 28.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben,
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  a  következő 
rendeletet hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelte

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vezseny  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete   az  államháztartásról  szóló  2011  évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 2013 évi állami költségvetésről 
szóló 2012. évi .CCIV. Törvényben foglaltakra-  az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
a következőket rendeli el:
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A költségvetés címrendje

1.§   Az  önkormányzat  által  ellátandó  feladatok  egy  címet  alkotnak,  mely  további  alcím 
bontásra nem kerül. A költségvetésben más cím nem kerül meghatározásra.

II. Részletes rendelkezések

1. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2.§ (1)  A képviselő-testület  az  önkormányzat  önkormányzati  szinten  összesített  2013. évi 
költségvetését:
                                                          64241 ezer    forint költségvetési bevétellel
                                                          69884     ezer      forint költségvetési kiadással  

           -5643 ezer    forint költségvetési egyenleggel
                                                          ebből:  - 1448   ezer    forint  ebből működési
                                                                      -4195    ezer    forint ebből felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1)  bekezdésben megállapított  költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások   jogcímenkénti  megoszlását   önkormányzati  szinten,  továbbá  a  finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1, 1.2,  melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1,  melléklet részletezi.

(4)  A   költségvetési  bevételek  és  költségvetési  kiadások  előirányzat  csoportok,  kiemelt 
előirányzatok  és  azon  belül  kötelező  feladatok,  önként  vállalt  feladatok  állami  feladatok 
szerinti bontásban  az  1.3, 1.4,1-5, melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő- testület az előző   évek 
költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2.A költségvetés részletezése

3.§ (1)  A   Képviselő-testület  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetését  részletesen  a 
következők   szerint állapítja meg:
(2)  Az  önkormányzat  adósságot  keletkeztető  ügyletekből  fennálló  kötelezettségeit  a  3. 
melléklet részletezi. 

 (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4)  Az  önkormányzat  2013  évi  adósságot  keletkeztető  fejlesztési  céljait  az  5.  melléklet 
tartalmazza. A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből  fennálló kötelezettségek 
összegét a képviselő-testület e melléklet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület a tárgyévben 
nem tervez  olyan  fejlesztési  célú  kötelezettség  vállalást  ami  a  Stabilitási  törvény  3.§  (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztet.
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(5) Az önkormányzat felhalmozási   kiadásait célonként az 6. melléklet határozza meg.
(6) Az önkormányzat EU.s támogatással megvalósuló projektjeit a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A 2.§ (1) bekezdésében  megállapított bevételek és kiadásokat feladatonként, valamint az 
önkormányzati éves engedélyezett létszám előirányzatát a 8. mellékletben  határozza meg. Az 
önkormányzati éves engedélyezett létszám 4 fő, ebből 3 közfoglalkoztatott.

(8)  A többéves  kihatással  járó döntések  évenkénti  bontását  a  9.  melléklet,  az  előirányzat 
felhasználási ütemtervét a 10.melléklet, a likviditási tervet a 11. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat közvetett támogatásait, és annak indoklását a  12. melléklet,  30 napon 
túli tartozás állományát a 13. melléklet  tartalmazza. A 2013 évi működés és ágazati feladatok 
támogatásának alakulását a 14. mellékletben mutatjuk be jogcímenként.

 (10)  Az önkormányzat a kiadások között  sem általános ,sem céltartalékot nem állapít meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§  (1) Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az  önkormányzat  gazdálkodásának  biztonságáért  a  képviselő-testület,  a  gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési  hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel  kell 
kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségét.

(4) A költségvetésben  2013 évre jutalom nem tervezhető.

(5)  Amennyiben az önkormányzat   30 napon túli elismert  tartozás állományának mértéke 
eléri az éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át és tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 
nap alá szorítani akkor önkormányzati biztos  kijelölését  kell kérni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(7)  A finanszírozási   bevételekkel és kiadásokkal  kapcsolatos  hatásköröket a képviselő-
testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

5.§ (1)   Az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosításáról  az   előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a  képviselő-testület dönt.

(2)  A  képviselő-testület  az  önkormányzat  bevételeinek  és  kiadásainak  módosítását  és   a 
kiadások közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer forint összeghatárig- mely esetenként 100 ezer 
forint összeghatárt nem haladhatja  meg- a polgármesterre átruházza.
(3)  A   (2  )  bekezdésben  foglalt  átcsoportosításról  a  polgármester  negyedévente   köteles 
beszámolni, és a költségvetés módosítására javaslatot tenni.  Az  átruházott  hatáskör  2013. 
december 31-ig gyakorolható.
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(4)  A képviselő-testület a költségvetési rendelet a  5.§ (1-2) bekezdése szerinti előirányzat 
módosítások átvezetését az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.
(5)  Amennyiben  az  önkormányzat  évközben  a  költségvetés  készítésekor  nem  ismert 
többletbevételhez  jut  ,vagy  a   bevételek  a  tervezettől  elmaradnak  arról  a  polgármester  a 
képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület  által  jóváhagyott   kiemelt   előirányzatok az önkormányzat  köteles 
betartani.

5.  A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6.§ (1) Az önkormányzat költségvetés ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul 
meg.
(2)  Az  önkormányzat  a  belső  ellenőrzés  kialakításáról  független  belső  ellenőr  útján 
gondoskodik.

III. Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet 2013. március 1. lép hatályba. 

Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi Erzsébet
Polgármester   jegyző

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  a  következő 
határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

Váci Egyházmegyével kötött megállapodás módosításának kezdeményezésére

Vezseny Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tekintettel  a 2013. évi önkormányzati 
költségvetés hiányára, felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást kezdeményezzen a Váci 
Egyházmegyével  a  Szent  István Római  Katolikus  Általános  Iskola  és  Óvodára  vonatkozó 
megállapodás módosítására. Kezdeményezze az étkezési térítési díj önkormányzat fizetendő 
költségének megszűntetését, és az iskolabusz működtetési költségnek átvállalását.

Határidő: azonnal
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben,
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
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IV. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadásáról 

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi  CLXXXIX. Tv. 132.  § (1) bekezdés  a.)  pontja alapján a  Jász-Nagykun-
Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  Ellenőrzési  és  Felügyeleti  Főosztály 
törvényességi  felhívását  Vezseny  Község  Önkormányzata  vagyonáról  és  
vagyongazdálkodásáról  szóló  15/2012  (V.17.)  önkormányzati  rendeletével kapcsolatban 
tudomásul veszi és gondoskodik a törvényes állapot helyre állításáról.

Határidő: 2013. február 28. 
Felelős:  Szabó Ferenc polgármester 

Határozatról értesül: 
1. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 
2. Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4. Balláné Berecz Enikő aljegyző  helyben
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi, ellenőrzési és felügyeleti főosztály 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeltet hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete

Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 
15/2012 (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 
pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (továbbiakban:  új  Ötv.)  107.  §,  továbbá  a  nemzeti 
vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  (továbbiakban:  Nvtv.)  5.  §-ban  kapott 
felhatalmazása  alapján  Vezseny  Község  Önkormányzata  vagyonáról  és 
vagyongazdálkodásáról szóló 15/2012 (V.17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban Ör) az 
alábbiak szerint módosítja. 

1.§ Az Ör. 3.§ (1) bekezdésében a „függeléke” szövegrész helyébe a „melléklete” szöveg lép. 

2.§ Az Ör. 4.§.-ban a „függeléke” szövegrész helyébe a „melléklete” szöveg lép. 
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3.§ Az Ör. 1 számú függeléke helyébe  e rendelet 1. számú melléklete lép. 

4.§ Az Ör. 2 számú függeléke helyébe  e rendelet 2. számú melléklete lép. 

5.§  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi Erzsébet

Polgármester                jegyző

V. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről

Vezseny  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi 
CXCVI.  örvény  9.  §  (1)  bekezdés  alapján  az  önkormányzat  vagyongazdálkodásának  az 
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának 
céljából  közép-  és  hosszú  távú  vagyongazdálkodási  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti 
tartalommal elfogadja.  

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 

1. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 
2. Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4. Balláné Berecz Enikő aljegyző  helyben
5. JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi, ellenőrzési és felügyeleti főosztály 

13/2013.(II.11.)Kt. számú határozat melléklete

Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

I. A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető központi és helyi jogszabályok

1. Központi jogszabályok
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Magyarország Alaptörvénye  38. cikkében rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat 
tulajdona nemzeti vagyon.
A nemzeti vagyonról szóló CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 7. § (1)-(2) bekezdése 
szerint a nemzeti  vagyon, - ezen belül az önkormányzati  vagyon - alapvető rendeltetése a 
közfeladat  ellátásának  biztosítása.  Az  Nvtv.  9.  §  (1)  bekezdése  előírja,  hogy  a  helyi 
önkormányzatnak a vagyon fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet kell készítenie. 
Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (Áht.)  megfogalmazza  az 
átláthatóság  követelményét,  a  vagyont  főszabályként  az  önkormányzat  könyveiben  kell 
nyilvántartani. 
 
A vagyongazdálkodásra vonatkozó helyi  önkormányzati  rendeleteknek meg kell  felelnie  a 
magasabb szintű jogszabályokban meghatározott elveknek, rendelkezéseknek. 
A  Nvtv.  előírásainak  megfelelően,  valamint  a  megváltozott  társadalmi-gazdasági 
körülményekhez igazodóan a Képviselő-testület 2012. évben  új vagyonrendeletet alkotott. 

2. Helyi jogszabályok

Vezseny Község Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 15/2012.
(V.17.) önkormányzati rendelete  meghatározza az önkormányzati vagyon csoportosítását, 
rendelkezik  a  vagyon  feletti  tulajdonosi  jogok gyakorlásáról,  hatáskörökről,  tartalmazza  a 
vagyon hasznosításának, értékesítésének szabályait. 

A  közterületek  használat szabályozásáról szóló  9/2008 (V.1.)  önkormányzati rendelet 
szabályozza  a  közterületek  rendeltetéstől  eltérő  használatát,  meghatározza  a  közterület 
használat engedélyezésének feltételeit, valamint megállapítja a közterület használati díjakat. 

II. A vagyon nyilvántartása

Az  önkormányzati  vagyonról  számviteli  nyilvántartás  ,  és  ingatlanvagyon-kataszter 
nyilvántartás készül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

III. Középtávú vagyongazdálkodási terv: (2013 – 2018)

a)  Az  önkormányzati  vagyonnal  –  mint  a  nemzeti  vagyonnal  –  felelős  módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b)  A  vagyongazdálkodás  feladata  az  önkormányzat  teherbíró  képességéhez  igazodó, 
elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  mindenkori  társadalmi  szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az  önkormányzati  vagyonfejlesztés  (létrehozás,  bővítés,  felújítás)  céljait  a  Képviselő-
testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Középtávon megoldandó feladat :  
 - A meglévő épület állomány üzemeltetési költségeinek csökkentése, energia megtakarítást 
eredményező felújítási munkák elvégzése –elsősorban pályázati források igénybevételével.
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h) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

1. Használatba adása, bérbeadása 

2. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 

3. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése elsősorban a forgalomképes 
vagyoni körből megjelölt ingatlanok esetében. 

1. Bérbeadás útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni 
kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 

2. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 

3. A vagyon értékesítése 
A  rendelkezésre  álló  szabad  vagyon  értékesítésénél,  Vezseny  Község  Önkormányzata 
vagyonáról  és  vagyongazdálkodásáról  szóló  15/2012  (V.17.)  önkormányzati  rendelet, 
valamint  a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint  kell  eljárni,  figyelemmel  az 
önkormányzat  nemzeti  vagyonnal  való  felelős  módon  történő  gazdálkodására.  A 
vagyonértékesítésből származó bevétel az önkormányzat fejlesztési célú bevételét szolgálja. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi közművesítetlen, üres ingatlanok eladási 
értékét  – a Képviselő testület 70/2010.(X.26.) Kt. sz. határozata alapján bruttó 500,-Ft/m2-
ben határozta meg.  

d.) A bérleti díjakat a piaci viszonyok figyelembevételével kell megállapítani. 

e) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre. 

f) Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására és a változások nyomon 
követésére. 

g) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a helyi munkahelyteremtő 
vállalkozások működését az arra alkalmas terület biztosításával. 

Középtávú vagyongazdálkodási célkitűzések feladatonként:

- A Széchenyi, Kölcsey, Temető utca szilárd burkolattal történő ellátása.

 - Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kiépítése.

 -  Az  önkormányzati  hivatal  épületének  hőtechnikai  és  energetikai  fejlesztése  nyílászáró 
cserével, hőszigeteléssel, környezetbarát alternatív fűtési mód bevezetésével.
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IV. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: (2013 – 2023)

1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodás terv 
szolgál. 

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadások csökkentése mellett szem 
előtt kell tartani a vagyon megőrzés elvét. Minden évben felül kell vizsgálni az értékesítendő 
valamint a más módon hasznosítandó vagyon elemeket. 

3. Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező pályázati 
lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

4. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
felújítására kell fordítani. 

VI. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal a következő határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

Dr.  Szabó  Andrea  háziorvosi  korlátolt  felelősségű  társasággal kötött  feladatellátási 
szerződés módosítása

A  Képviselő-testület  hivatkozva  Magyarország  helyi  önkormányzatokról  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. Tv.  13.  §  (1)  bekezdés  4.)  pontjára jóváhagyja  Dr.  Szabó Andrea háziorvosi 
korlátolt felelősségű társaság és az Önkormányzat közötti – a határozat mellékletét képező – 
feladatellátási szerződés módosítását.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a jóváhagyott szerződés aláírására.

Határidő: azonnali 
Felelős:  Szabó Ferenc polgármester 

Határozatról értesül: 
1. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete helyben 
2. Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4. Balláné Berecz Enikő aljegyző  helyben
5. Dr. Szabó Andrea háziorvos Tószeg

14/2013.(II.11) Kt. sz. határozat melléklete

Feladatellátási szerződés módosítása

amely  létrejött  egyrészről  a  Vezseny  Községi  Önkormányzat  (5093  Vezseny,  Templom  u.  1. 
adószám:  15412328-2-16  törzskönyvi  azonosítószám:  412320)  képviseli:  Szabó  Ferenc 
polgármester, továbbiakban Megbízó 
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másrészről Dr. Szabó Andrea háziorvosi korlátolt felelősségű társaság 5091 Tószeg Rákóczi u. 34/
a  (székhely:  5091 Tószeg,  Rákóczi  u.  34/a  Cg:  16-19-013715)  Képviseletében Dr.  Szabó Andrea 
ügyvezető mint Megbízott között az alábbiak szerint:

Előzmény:
Vezseny Község Önkormányzata a 71/2011 (XI.28.) Kt számú határozat alapján 2011. december 14. 
napján feladatellátási szerződést kötött (a továbbiakban: megállapodás).

Az előzmények alapján Felek fenti megállapodást az alábbiak szerint módosítják:

1.) A megállapodás 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„A megbízó önkormányzat megbízza a vállalkozót 2012. február 01 naptól kezdődően –határozatlan 
időre, de minimum 5 évre – a háziorvosi teendők ellátásával – területi ellátási kötelezettséggel. „ 

2.) A megállapodás 15. ponttal az alábbiakkal egészül ki:  
„ Rendelési idő: 
hétfő: 9.00-12.00 Vezseny  15.00-17.00 Tiszavárkony
kedd: 8.00-11.00 Tiszavárkony
szerda: 8.00-11.00. Tiszavárkony
csütörtök: 9.00-13.00 Vezseny
péntek: 8.00-11.00 Tiszavárkony

5.) Jelen megállapodás 2013.március 1-én lép hatályba 

6.)  A jelen  megállapodást  az  Önkormányzat  képviselő-testülete  14/2013.  (II.11.) sz.  határozatával 
hagyta jóvá.

7.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodást a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
írták alá.

Vezseny…..

..........................................................       ....................................
                Szabó Ferenc      Dr. Szabó Andrea
        Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 

VII. Napirendi pont tárgyalása

1.
Szabó Ferenc
Tájékoztatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  rendőrséggel  kötött  együttműködési 
megállapodásunk  a  KMB  irodájának  biztosítására  vonatkozóan  lejárt.  Kérik,  hogy 
hosszabbítsuk meg továbbra is. A korábbi években elfogadott megállapodáshoz képest annyi 
eltérés van, hogy mindig határozott időre kötöttük, és most határozatlan időre kérik.
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Kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el,  a  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  a  következő 
határozatot hozta.

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(II.11.) Kt.sz .határozata

Körzeti megbízott részére irodahelyiség biztosítása

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi  CLXXXIX. Tv. 13.  § (1) bekezdés  17.)  pontja  alapján  a  Szolnok Városi 
Rendőrkapitányság  állományában  dolgozó  körzeti  megbízottnak  a  vezsenyi  Egészségház 
épületében 25 m2 alapterületű irodahelyiséget, valamint a hozzátartozó vizesblokkot, továbbá 
bútorzatot,  számítógépet,  a  közművek használatával  2013. január  1-től   határozatlan  ideig 
térítésmentesen  átadja.  A térítésmentesség  a  telefon  és  internet  használat  költségeire  nem 
vonatkozik. 

Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek: 1. Hatvani Lajos polgármester Helyben

2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Hasznosné Dr. Nagy Ágnes jegyző Helyben
4. Sepsi Sándorné gazdálkodási főelőadó Helyben
5. Városi Rendőrkapitányság Szolnok

15/2013.(II.11.) Kt.sz. határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött  Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u.1.) képviseli 
Szabó  Ferenc  polgármester,  valamint  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Rendőr-
főkapitányság  (5000  Szolnok,  Baross  u.  39.)  képviseli  Farkas  József  r.  ezredes  megyei 
rendőr-főkapitány között, Vezseny község közbiztonságának javítása érdekében.

1. Vezseny Község Önkormányzata  a Vezsenyi  Egészségház (5093 Vezseny,  Kossuth 
u.4.sz.)  épületében  25  m2  alapterületű  irodahelyiséget  biztosít  a  Megyei  Rendőr 
Főkapitányságnak,  azon belül  is  a   Szolnok Városi  rendőrkapitányság  részére,  rendőrségi 
körzeti megbízotti iroda céljára.

2. A  Vezseny  Község  Önkormányzata  a  rendőrségi,  körzeti  megbízotti  iroda 
működésének  szükségességére  tekintettel  a  helyiség,  valamint  a  hozzátartozó  vizesblokk, 
továbbá  bútorzat,  számítógép,  valamint  közművek  használatát  helyiségleltár  szerint 
2013.01.01-től folyamatosan határozatlan ideig térítésmentesen biztosítja a rendőrség részére. 
A  helyiség  használatának  ideje  alatt  a  felmerülő  telefondíj  (internet)  költségeit  az  Jász-
Nagykun Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság viseli.  

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, ezen belül a Szolnok Városi 
Rendőrkapitányság vállalja rendőrségi körzeti megbízotti iroda működtetését. Célja Vezseny 
község  területén  a  közbiztonság  javítása,  az  állampolgárok  szubjektív  biztonságérzetének 
növelése, a jogsértések csökkentése érdekében az állandó rendőri jelenlét. A rendőrség körzeti 
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megbízotti  iroda  létrejöttével  biztosítja  a  rendőrség és az állampolgárok közötti  közvetlen 
kapcsolat  kialakítását.
4. A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Rendőr-főkapitányság  vállalja  a  rendelkezésére 
bocsátandó helyiség feladat jellegének megfelelő szakszerű kialakítását.
5. Jelen együttműködési megállapodásban nem szereplő kérdésekre a Ptk. ide vonatkozó 
szabályai az irányadóak.

            Vezseny, 2013. ………. …..                               Szolnok, 2013. ………………..

             ………………………………………                   ……………………………….. 

                     Szabó Ferenc                                                    Farkas József  r. ezredes 
                    Polgármester                                                    rendőrségi  főtanácsos

megyei  rendőrfőkapitány

                                                                                          Pénzügyi ellenjegyző:

                        …………………………….
Tóth András r. ezredes

                                                                                                 rendőrségi főtanácsos
   gazdasági igazgató

Több hozzászólás  nem hangzott  el,  Szabó Ferenc polgármester  az ülés berekesztette  ülést 
rendelt el.

Kmf.

Szabó Ferenc Gyapjasné Sepsi Erzsébet
Polgármester jegyző
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1. melléklet a  1./2013 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat 2012. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint
működési- és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Eredeti Módosí
tott

Összesből
Működés

i
Felhal-
mozási

I  Működési bevételek 59012 73999 71896 2103
1. Működési bevételek  1160 1238 1238
2.Önkormányzatok  sajátos 
működési bevételei 40414 43511 41408 2103
   2.1 Illetékek
   2.2 Helyi adók 2130 2130 27 2103
   2.3 Átengedett központi adók 37442 40539 40539
   2.4.Bírságok,  pótlékok  és 
egyéb sajátos bevételek   842 842 842

3.Működési támogatások 13255 20546 20546
Önkorm.  költségvetési 
támogatása 
   3.1 Normatív hozzájárulások 7633 7633 7633
   3.2Központosított 
előirányzatok     4 4

   3.3. Egyéb központi támogatás  5027 5027
   3.4  Normatív  kötött 
felhasználású támogatás 5622 7882 7882

4. Egyéb működési bevételek 4183  8704 8704
   4.1 Támogatásértékű működési 
bevételek 4183 8704 8704

   4.2  Működési  célú 
pénzeszközátvétel  állam 
háztartáson kívülről

   4.4   Előző  évi  költségvetési 
kiegészítések ,visszatérülések

II  Felhalmozási  bevételek 31351 49890 49890
1.Felhalmozási  és  tőke  jellegű 
bevételek 25285 25285 25285

1.1Tárgyi eszközök, immateriális 
javak érté
          kesítés

25200 25200 25200

1.2.Önkormányzatok  sajátos 
felhalmozási 
          és tőke bevételei

85 399 399

1.3.Pénzügyi  befektetések 
bevételei 100  100             
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2. Felhalmozási támogatások 4920 24191 24191
2.1. Állami támogatás  fejl.célú 17818 17818
   2.2.   Fejlesztési  célú 
támogatások Uniós  pályázatból 4920 4920       4920

3.   Egyéb  felhalmozási 
bevételek 1146 1146 1146

   3.1.  Támogatásértékű 
felhalmozási bevételek 1146 1146 1146

 3.2.  Felhalmozási  célú 
pénzeszközátvétel ál   
        Államháztartáson kívülről

307 307

3.3 Előző évi felhalmozási célú 
előirányzat-
         Maradvány, 
pénzmaradvány átvétel
4.  Véglegesen  átvett 
pénzeszközök 

Felhalmozási  célú 
pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről 

III Támogatási  kölcsönök 
visszatérülése, igénybevétele 367 367 367

IV Pénzforgalom  nélküli 
bevételek
Finanszírozás  és 
pénzmaradvány  igénybevétele 
nélküli  tárgyévi  bevételek 
összesen: (I+II+III+IV)

90730 124257 71896 52360

B  Költségvetési  hiány  belső 
finanszírozására  szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

V

Előző  évek  előirányzat-
maradványának, 
pénzmaradványának 
igénybevétele

2266 2266

1.Működési célra 2266 2266
2.Felhalmozási célra 

VI  Hitelek felvétele 
Működési célú hitel felvétele 
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele 
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Költségvetési  hiány  belső 
finanszírozását  meghaladó 
összegének  külső 
finanszírozására  szolgáló 
bevételek (V+VI)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 90730 126522 74162 52360
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2. melléklet a 1./2013(II.15.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi  Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és 
felhalmozási  szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban
A B C D

Kiemelt kiadási előirányzatok

Előirányzat

Eredeti Módo
sított

Összesből
Működ

ési
Felhal
mozási

I Működési  kiadások 55506 67354 66424 930

1.Személyi jellegű kiadások 8720 11694        116
94

2.Munkaadókat terhelő járulékok 2357 2829 2829
3.Dologi jellegű kiadások 13517 16471 15541 930
4. Egyéb működési kiadások
  4.1.Támogatás értékű működési 
kiadások 22078 23873 23873

 4.2.  Működési  célú  pénzeszköz 
átadás állam háztartáson kívülre 255 1557 1557

 4.3.  Társadalom szociálpolitikai 
juttatás 8579 10930 10930

 4.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

II Felhalmozási kiadások 32217 38882 38882

1.  Beruházási  kiadások  áfá-val 
Ebből:Európai Uniós forrásból:

6066
4920

7488
4920 7488

4920

2.Feljítási kiadások áfá-val 951 6194 6194
3.Egyéb felhalmozási kiadások

 3.2.  Felhalmozási  célú 
pénzeszköz  átadás 
államháztartásom kívülre

25200 25200 25200

Finanszírozás  nélküli  tárgyévi 
kiadások  I+II             87723 10623

6 66424 39812

III Támogatási kölcsönök nyújtása, 
törlesztése

IV Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék 1615

V. Hitelek törlesztése
1. Működési célú hitel törlesztése 4421 4421
2.Felhalmozási  célú  hitel 
törlesztése 1392 15865 15865

Finanszirozási  kiadások 
összesen:  1392 20286 4421 15865

KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN/I+II+III+IV+V)

90730 12652
2 70845 55677
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3. melléklet a  1/2013 (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vezseny Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Adatok ezer Ft-ban
A B C

Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat 
hivatkozás

Módosított–
felhalmozási
-

kiadási
előirányzat

1 Közútpótló kompok révek felújítása 429100 4194
2 Játszótér építés Uniós támogatásból        8412 6066

3 Felhalmozási  célú  pénzeszköz  átadás  áh. 
kívülre 841906 25200

4 Felhalmozási   célú  hosszúlejáratú  hitel 
törlesztése 841906 15865

5 Felhalmozási célú hitel kamata 841901             930
6 Vezseny Hunyadi út felújítása 522001 2.000

7
,

Tárgyi eszköz  vásárlás
Ivóvíz szolgáltatáshoz szivattyú    292
Fűnyíró traktor                       326
Faaprító gép                           804

370000
841403
841403

1422

Felhalmozási kiadások összesen: 55677



Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
9/2013.(II.11.)Kt.sz. határozat melléklete


	            Vezseny, 2013. ………. …..                               Szolnok, 2013. ………………..
	                     Szabó Ferenc                                                    Farkas József  r. ezredes 

