MUTATÓ
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én
megtartott nyílt testületi üléséről
Tárgy:

Hat. – Rend. száma:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i
soron következő nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására
55/2013.(XI.25.) Kt.sz.
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

56/2013.(XI.25.) Kt.sz.

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

16/2013.(X.28.)önk.rend.

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciójáról.

57/2013.(XI.25.) Kt.sz.

Pályázatokról, fejlesztésekről szóló beszámoló elfogadása

58/2013.(XI.25.) Kt.sz.

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2013.(XI.28.) önk.rend.
A helyi adókról szóló 26/2012. (XI. 30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

18/2013.(XI.28.) önk.rend.

Vezseny Község környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi
környezet állapotának értékeléséről

59/2013.(XI.25.) Kt.sz.

A Községi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyására

60/2013.(XI.25.) Kt.sz.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére pályázat kiírására

61/2013.(XI.25.) Kt.sz.

Vajó Csaba vezsenyi 1003 hrsz -ú önkormányzati ingatlan
vásárlására vonatkozó kérelméről

62/2013.(XI.25.) Kt.sz.

Komp bérleti díj elengedése

63/2013.(XI.25.) Kt.sz.

2
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-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 képviselő
Az ülésen meghívottként jelen van:

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó
Bihari Barna
Vájó Csaba

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
jegyzőkönyv hitelesítőjére Fábián János, és a jegyzőkönyvvezetőjére Kerékgyártó Csilla
személyében. Továbbá javaslatot tesz az ügyrend menetére:
Napirend előtti közmeghallgatás
Napirend:
1. 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről tájékoztató
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Költségvetési előirányzat módosításra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának módosítására
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a pályázatokról, fejlesztésekről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Rendeletmódosításokra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
6. Vezseny község környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának
értékeléséről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. A Községi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyása
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Előadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
9. 1003 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem tárgyalása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
10. Bejelentések
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2013.(XI.25.) Kt. számú határozata
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i soron
következő nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 25-i nyílt ülése
napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:
Napirend előtti közmeghallgatás
Napirend:
1. 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről tájékoztató
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
2. Költségvetési előirányzat módosításra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának módosítására
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a pályázatokról, fejlesztésekről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
5. Rendeletmódosításokra javaslat
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
6. Vezseny község környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának
értékeléséről
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
7. A Községi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester
8. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírása
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Előadó: Szabó Ferenc polgármester
9. 1003 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vásárlásra vonatkozó kérelem tárgyalása
Előadó: szabó Ferenc polgármester
10. Bejelentések
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

Közmeghallgatáson kérdés, észrevétel nem hangzott el a jelenlévők részéről. Szabó Ferenc
polgármester a közmeghallgatást lezárta.
I.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2013.(XI.25.) Kt. számú határozata
Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi. CXCV. törvény 87.§ (1)
bekezdése alapján megtárgyalta az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának
helyzetéről szóló előterjesztést.
A tájékoztatót a szöveges értékelés és az 1-2.sz. mellékletek szerint a Képviselő-testület
elfogadja.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szabó Ferenc polgármester helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
II.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(XI.28) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat a 2/2013.(II.15.) számú rendelet
(továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az Ör. 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetését:
87285 ezer forint költségvetési bevétellel
87285 ezer forint költségvetési kiadással
0 ezer forint költségvetési egyenleggel
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., 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Ör. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Szabó Ferenc
polgármester

III.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Fábián János képviselő
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a 2014.
évi költségvetési koncepciót, melyet jóváhagyott, és a képviselő-testületnek is jóváhagyásra
javasol.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2013. (XI.25.) Kt. számú határozata
Vezseny Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának módosítására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2013.(IV.22.) Kt. számú
határozatával elfogadott 2014 évi költségvetési koncepcióját a 2011. évi CXCV. tv. 24.§ (1)
bekezdése alapján a határozat mellékletét képező tartalom szerint módosítja.
Határidő: azonnali
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1. Szabó Ferenc polgármester Helyben
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző Helyben
4. Balláné Berecz Enikő aljegyző

IV.

Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy jelenleg egy pályázat van az önkormányzatnál
folyamatban, ez a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésén belül a bel- és csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése. A kivitelezésre vonatkozóan a vállalkozói szerződést megkötöttük a Duna
Aszfalt Kft-vel. Az időjárási viszonyok miatt, a kivitelezés már csak a jövő tavasszal fog
megkezdődni, amely október 31-ig be is kell, hogy fejeződjön.
Jövőre szeretnénk az utak karbantartását is folytatni, a Petőfi utca, és a Széchenyi utca másik
felének aszfaltozásával. Ezzel egy időben tervbe van véve a járdák építése a szükséges
helyeken.
Fábián János képviselő
A Damjanich utcában található ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése hol tart?
Balláné Berecz Enikő aljegyző
A hagyatéki eljárás még nem zárult le, közjegyző előtt van még az ügy.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2013.(XI.25.) Kt. számú határozata
Pályázatokról, fejlesztésekről szóló beszámoló elfogadása
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját a
pályázatokról, fejlesztésekről tudomásul veszi és elfogadja.
Erről értesülnek:

1. Szabó Ferenc Polgármester Helyben
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
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3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
4. Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben

V.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
143.§ (4) bekezdés a.) pontjában (továbbiakban: új Ötv.) kapott felhatalmazás alapján
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban :SZMSZ) az alábbiak szerint módosul:
1.§ Az SZMSZ 13.§ (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
„j.) jelzi ha a döntés meghozatala vagy a képviselő testület működése során jogszabálysértést
észlel”
2. §. Hatályát veszti az SZMSZ 16 .§-ban a „polgármester által megbízott” szövegrész.
3.§ Az SZMSZ 48.§ (1) bekezdésében az „is készíthető” szövegrész helyébe a „készül”
szöveg lép.
4.§ Az SZMSZ 52.§ a következő (3) ponttal egészül ki:
„(3) A Képviselő a köteles tartózkodni az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentésektől. „
5.§. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 26/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A helyi adókról szóló 26/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban :Ör. ) az
alábbiak szerint módosul:
1.§ Hatályát veszti az Ör. 3.§-ban a „ha nem vállalkozási céllal használják” szövegrész.
2.§ Az Ör.3. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A (1) bekezdés szerint mentességre jogosult adóalanyok mentesülnek a bevallásbenyújtási kötelezettség alól is.”
3.§ Az Ör. 6.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) Adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek, ami után az
adóalanyok mentesülnek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól is.”
4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait 2014. január 1-jétől kell
alkalmazni.
Szabó Ferenc
Polgármester

VI.

Balláné Berecz Enikő
aljegyző

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2013. (XI.25.) Kt. sz. határozata
Vezseny Község környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának
értékeléséről
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Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetvédelem általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 51. § (3) bekezdése alapján megtárgyalta a település
környezetvédelmi helyzetéről, a lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről szóló
tájékoztatót, melyet jóváhagyólag tudomásul vesz.
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
VII.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozat hozatalakor jelenlévő képviselők 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2013.(XI.25.) Kt. számú határozata
A Községi Könyvtár alapdokumentumainak jóváhagyására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§-a alapján a
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a vezsenyi Községi Könyvtár
alapdokumentumait az alábbiak szerint:
1. a határozat 1. mellékleteként a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatot
2. a határozat 2. mellékleteként a Küldetésnyilatkozatot
3. a határozat 3. mellékleteként a Gyűjtőköri Szabályzatot
Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a dokumentumok nyilvánossá tételéről
gondoskodjon.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4./ Kálmán Dezsőné könyvtáros helyben
1. melléklet a 60/2013.(XI.25.) Kt.sz. határozathoz
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Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
A vezsenyi községi könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelően rendelkezésére áll
minden érdeklődőnek a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon. A
könyvtár közszolgáltatásként a társadalom valamennyi rétege számára korlátozás nélkül
egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. A könyvtár
támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, közösségépítő tevékenységével
növeli a település értékteremtését és értékmegőrzését.
A könyvtár neve: Községi Könyvtár
A könyvtár címe: 5093 Vezseny, Kossuth u. 1.
Telefonszám: Fax:email:konyvtar@vezseny.hu
Honlap:Nyitva tartás:
Hétfő
Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15.00 18.00 16,00 18,00
A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok:
A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használati és szolgáltatási szabályzat
elfogadását aláírásával elismeri és betartja.
Könyvtári tag/olvasó az lehet, aki az adott időszakra érvényes olvasójeggyel rendelkezik. A
beiratkozáshoz szükséges az alábbi adatokat hitelt érdemlően igazolni (természetes
személyazonosító adatok és lakcíme):
név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyigazolvány vagy útlevélszám.
További adatok kérése lehetséges, a megadásuktól az olvasó elzárkózhat. A személyes
adatokban történő változást a könyvtárhasználó köteles jelezni a könyvtárosnak. Az adatok
védelme érdekében a mindenkori jogszabályok betartásával felel a könyvtár.
Önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetén jótálló személy szükséges, akinek a fenti
felsorolásban szereplő adatait is rögzíti a könyvtár. A külföldi, ill. hazánkban ideiglenes
tartózkodási engedéllyel rendelkezők számára a kölcsönzés feltétele, hogy magyar
állampolgár jótálló kezességet vállaljon értük.
A könyvtár a beiratkozást adott év januártól decemberig érvényesíti.
A beiratkozás ingyenes.
A könyvtár ingyenes alapszolgáltatásai:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 56. § (2) alapján minden könyvtárlátogató jogosult az alábbi ingyenes
alapszolgáltatásokra:
-Könyvtárlátogatás
-A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
-Az állományfeltáró eszközök használata
-Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
A könyvtár térítésmentes szolgáltatásai, igénybevételük módjai, szabályai:
Helyben használat
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A szabadpolcokon elhelyezett könyveket az olvasó minden korlátozás nélkül kézbe veheti.
Tájékoztatás
A könyvtár információ-szolgáltatást nyújt, segít az olvasóknak, használóknak a tanulásban, a
munkában, a mindennapi életben felmerülő kérdések adatszerű és tartalmi
megválaszolásában.
Kölcsönzés
A kölcsönzés beiratkozáshoz kötött. Az olvasók egy alkalommal 10 dokumentumot
kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 4 hét, amelyet személyesen vagy telefonon két
alkalommal meg lehet hosszabbítani 30 napra, amennyiben nincs a dokumentumra előjegyzés.
Az elveszett, vagy a kölcsönzőnél megrongálódott könyv pótlásáról az olvasó gondoskodik:
a kereskedelmi forgalomban beszerezhető ugyanazon mű azonos, vagy újabb kiadását, ill. az
adott mű gyűjteményi értékének megtérítését követeli a könyvtár.
Késedelmi díj
A könyvtár 15 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót
kötelezettségére normál postai levélben figyelmezteti. E levelet az önálló jövedelemmel nem
rendelkező olvasók esetében a jótállónak kell elküldeni, és fel kell benne tüntetni a
kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát.
Ha a dokumentumot kétszeri felszólításra sem szolgáltatja vissza a kölcsönvevő, az intézmény
egy harmadik felhívást is küld részére (ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, akkor
jótállójának) ajánlott levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, amelyet a
dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magában
foglalja a késedelmi díjat, az addig felmerült összes postai költséget és a dokumentum
ellenértékét. A tartozás – késedelmi díj – mindaddig növekszik, míg az olvasó a
dokumentumot nem szolgáltatta vissza.
E levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól
számított 30. nap eltelte után – ha a tartozás továbbra is fennáll – bírósághoz fordulhat abból a
célból, hogy az a kölcsönvevőt a törvény rendelkezései alapján a könyvtári követelés
megfizetésére kötelezze. A 30 nap eltelte után a könyvtár a bírósági végrehajtásról szóló
törvény rendelkezései szerint jár el.
Postai díj mértéke: a mindenkori postai díjszabás szerint
Késedelmi díj: felnőtt olvasó esetén:5,- Ft/db/nap
Késedelmi díj gyermek olvasó esetén: 5,- Ft/db/nap
Előjegyzés
A könyvtár állományában meglévő, de kölcsönzés alatt álló könyvekre előjegyzést vesz fel. A
mű beérkezéséről telefonon, e-mailben értesítjük az olvasót. Az előjegyzés díjtalan.
Könyvtárközi kölcsönzés
A tanuláshoz, kutatáshoz, egyéni érdeklődéshez az állományban nem szereplő műveket az
olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja a könyvtár. A KSZR tagkönyvtárak
esetében ez díjtalan.
Csoportos foglalkozások
Óvodás, iskolás és egyéb csoportokat előzetes bejelentkezés és egyeztetés alapján fogad a
könyvtár.
Rendezvények
A könyvtár rendezvényeket szervez a gyermek és felnőtt korosztály számára, melynek célja
az olvasásnépszerűsítés.
Számítógép és Internet használat
A könyvtárban az internet szolgáltatást csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 14 éven
aluli olvasók internet használata (a csoportos foglalkozások kivételével)-a napközis
foglalkozás befejezése után- csak abban az esetben lehetséges, ha ezt szülő (gondviselő)
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írásban engedélyezte. Az internet használatát a könyvtár – szükség esetén – időkorlátozással
teszi lehetővé.
Használata: díjtalan
Nyomtatás
A rendelkezésre álló nyomtatóval lehetőséget biztosítunk fekete-fehér és színes szövegek,
képek nyomtatására.
Fekete-fehér A/4: 25 Ft/oldal
Színes A/4: 100 Ft/oldal
Másolás:
A/4 25 Ft/oldal
Scennelés : 50 Ft/oldal
A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet.
A könyvtárhasználat általános szabályai
A könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében – csak megfelelő öltözékben
és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Ittas, szembetűnően vagy
érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő (esetleg hiányos) öltözékben megjelenő
személy a könyvtár épületében nem tartózkodhat.
Az olvasói terekbe táskát, kabátot bevinni tilos. Az intézmény a ruhákban, táskákban stb.
elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért stb. felelősséget nem vállal.
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak a könyvtáros engedélyével rakhatók ki.
A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben
megrongálja a dokumentumokat, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének
megtérítését kéri.
Étkezni, dohányozni az intézmény egész területén tilos.
A könyvtárban hangoskodni és mobiltelefont használni tilos.
A dokumentumok és könyvtárhasználati eszközök gondos kezelése, megóvása minden
könyvtárhasználónak közös érdeke. Alapelve a használati szabályzatnak: egyik ember
könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével.
Záró rendelkezés
A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatot Vezseny Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …/2013.(XI.25.) Kt.sz. határozatával hagyta jóvá.
A hatályba lépés napja 2013. ……………
Szabó Ferenc
Polgármester
2. melléklet a 60/2013.(XI.25.) Kt.sz. határozathoz
Küldetésnyilatkozat
A vezsenyi községi könyvtár célja és küldetése az, hogy településén magas színvonalú
nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal - mint a kultúra, a művelődés és a közösségi
találkozások társadalmi színtere - váljon a helyi közösség életének aktív formálójává.
A könyvtár az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés, az élethosszig tartó tanulás eszközévé,
nélkülözhetetlen intézményévé váljon a településen.
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A könyvtári feladatellátással az oktatási és közösségi igények figyelembe vételével,
értékközvetítő és értékteremtő könyvtári szolgáltatásokkal egyenlő esélyű hozzáférést
biztosítson a kulturális javakhoz.
A település könyvtára elősegíti a fizikai, mentális, illetve társadalmi hátrányokkal küzdő
látogatók kulturális integrációját, törekszik az esélyegyenlőségük javítására.
Szabó Ferenc
Polgármester
3. melléklet a 60/2013.(XI.25.) Kt.sz. határozathoz
Gyűjtőköri Szabályzat
A vezsenyi községi könyvtár közkönyvtári ellátást biztosító települési könyvtár. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55. § (1) b) pontja alapján egyik alapfeladata:
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
65. § (2) a) pontja szerint:
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
65. § (2) c) pontja szerint:
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
Ennek megfelelően a könyvtár gyűjtőköri szabályzatának legfontosabb célja:
- a település lakóinak összetételéhez, igényeihez igazodó, folyamatosan frissülő, bővülő
könyvkínálat biztosítása,
- a településen élő valós és potenciális könyvtárhasználók megfelelő mennyiségű és minőségű
dokumentumokkal való ellátása.
A könyvtár gyűjtőkörét az alábbi szempontok alapvetően meghatározzák:
- típusa: nyilvános települési könyvtár
- társadalmi környezete: A község lakossága 711 fő melynek 40 % 60 év feletti. Számottevő a
munkanélküliek aránya is. A településen és környékén a mezőgazdasági tevékenység a
jellemző.
- A könyvtári rendszerben elfoglalt helye: községi könyvtár
A gyűjtés tematikus szempontjai:
1. Szakirodalom
a.) a fő szakterületeket ismertető, összefoglaló szakirodalom alapvető kézikönyvei teljességre
törekedve
b.) a fő szakterületek egyes részkérdéseivel foglakozó szakirodalom (a felsőfokú
tanulmányokhoz szükséges alapvető tankönyvek: legfőképp pedagógia, pszichológia,
szociológia, kommunikáció, közgazdaságtan, pénzügy, logisztika, marketing, menedzsment
témákban, nyelvkönyvek, világnyelvek szótárai) válogatva erősen
c.) a település és környezete termelési profiljának megfelelő mezőgazdasági szakirodalom
d.) az ismeretközlő irodalom egészséges életmóddal, gyermekgondozással, kisállat
-tenyésztéssel,
kertészettel,
termékfeldolgozással,
lakberendezéssel,
számítógépes
ismeretekkel foglalkozó művei
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e.) a szabadidős tevékenységet segítő szakirodalom (barkácsolás, sport, autó-motor, szabásvarrás, szakácskönyvek, kézimunka, kézműves technikák, útleírások)
f.) gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő irodalom
2. Szépirodalom
a.) szórakoztató irodalom
b.) kötelező irodalom (általános és középiskolások számára)
c.) a magyar és világirodalom klasszikusai
d.) magyar és külföldi kiemelkedő kortárs szerzők művei
e.) regényes stílusú életrajzi és történelmi művek, útleírások
f.) gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek, mesék
Tipológiai szempont:
Főleg könyveket szerzeményezünk. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat csak
különösen indokolt esetben vásárolunk.
Kronológiai szempont:
Főleg a kurrens anyag beszerzését végezzük, retrospektív gyűjtéssel indokolt esetben
foglalkozik a könyvtár.
Nyelvi szempont:
Főként magyar nyelvű dokumentumokat vásárolunk, de tanulmányi anyag kiegészítéseként
angol és német nyelvű dokumentumokat is beszerzünk.
Földrajzi szempont:
A település helyismereti anyagát teljességre törekedve gyűjti a könyvtár. A megyére
vonatkozó helyismereti anyagot válogatva gyűjti, előnyben részesíti a járási területén
megjelent dokumentumokat.
Példányszám:
Általában 1-2 példányt vásárolunk minden dokumentum esetében.
Formai szempontok:
Ha egy dokumentum kötött és fűzött változatban is kapható, minden esetben a tartósabb, a
hosszú távú könyvtári használatra alkalmasabb kötött formát választjuk.
Intellektuális szempontok:
A településen jellemző használói kör igényeinek megfelelően a tudományos eredmények
gyakorlati alkalmazását elősegítő szakkönyveket erősen válogatva szerezzük be. A
tudományterületek minél szélesebb körben való népszerűsítése céljából általában a
nagyközönség számára jobban érthető ismeretközlő könyveket szerezzük be minden fő
szakterület esetében.
A gyűjtés köréből kizárt dokumentumok típusai:
Az egyéni használatra alkalmas foglalkoztató könyvek.
Gyarapítási források:
A Verseghy Ferenc Könyvtár által biztosított KSZR normatívából felhasználható
könyvbeszerzési összeg maximális kihasználásával gyarapít a könyvtár. A fenntartó által
biztosított forrás felhasználásával is gyarapíthat a szolgáltató hely. A könyvtár elfogadhat
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ajándék dokumentumokat, ha azok beilleszthetőek a gyarapítás terv és gyűjtőkör szabályzat
meghatározásába. A könyvtárnak lehetősége van támogatók által biztosított forrásból,
pályázatokból és csere kapcsán, valamint kötelespéldány útján a gyűjteményét gyarapítani.
A gyarapítás nyilvántartása:
A könyvtár a gyűjteményét egyedi címleltárkönyvben, brosúra nyilvántartásban tartja nyilván.
A KSZR normatívából történő gyarapítás a Corvina integrált könyvtári rendszerben kerül
feltárásra. A normatíván kívüli gyarapítás a könyvtár egyedi címleltárkönyvében kerül
rögzítésre.
Apasztás szempontjai:
A gyűjteményalakítás egyik eszköze a tervszerű állományapasztás. A használat során
elrongálódott vagy hiányossá vált példányokat, a tartalmilag elavult dokumentumokat, a
behajthatatlan követeléseket, a megengedhető hiányt és a pénzben megtérített követeléseket a
könyvtár állományából, majd a nyilvántartásból is kivonjuk.
Szabó Ferenc
polgármester
VIII. Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2013. (XI.25.) Kt. sz. határozata
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére pályázat kiírására
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C. § alapján – figyelemmel a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Kormányrendelet 2.§-5.§-ra – a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a közszolgáltató kiválasztása
céljából pályázatot hirdet.
A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.
Képviselő-testület a benyújtott pályázatok bontásával megbízza a Pénzügyi- és Szociális
Bizottságot.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4./ Pénzügyi- és Szociális Bizottság tagjai lakóhelyükön
Melléklet a 61/2013.(XI.25.)Kt.sz. határozathoz
PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Vezseny Község Önkormányzata
5093 Vezseny, Templom utca 1.
Telefon/Fax: 56/459-021, 56/459-022
2. Vezseny Község Önkormányzata – a Vízgazdálkodásról szóló 1995.évi. LVII tv.
( továbbiakban Vgt ), a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) Korm.rend. ( továbbiakban Hkr.)
alapján – nyílt pályázatot hirdet a Vezseny község közigazgatási területén keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
lerakó-telepre történő
beszállítására és elhelyezésére.

3. Vállalkozó feladata : Vezseny község közigazgatási területén keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, lerakó-telepre történő beszállítása és az
ott történő elhelyezése.
A várható hulladék mennyisége kb. 840 m3 /év
Az elhelyezésre kerülő hulladék fajtája: települési (lakossági) kommunális folyékony.
Az ellátandó terület főbb adatai:
A település belterületi úthálózatának hossza:11.54 km
A település külterületi úthálózatának hossza: 22.37 km
Az érintett lakosság száma: hozzávetőlegesen 35 háztartás
A szolgáltatást várhatóan igénybevevő ingatlanok maximális száma, melyekről a
hulladékot össze kell gyűjteni és a lerakó-telepre beszállítani : 35 db.
A szolgáltatást igénybe vevő ingatlanok száma a szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rácsatlakozásokkal arányban tovább csökkenhet.

4. Eredményes pályázat esetén a közszolgáltatási szerződés időtartama:
2014. február 1 - 2016. január

31.

5. A pályázati dokumentáció átvehető:
Vezseny Községi Önkormányzat,
5093 Vezseny, Templom utca 1.
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6. Az ajánlatok benyújtásának, az önkormányzathoz való megérkezésének időpontja:
2013. december 16. 12,00 óra
Helye:
Vezseny Községi Önkormányzat
Vezseny, Templom utca 1.

7. Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2013 . december 16. 15,00 óra.
Helye:

Vezseny Községi Önkormányzat Tanácskozóterme
Vezseny, Templom utca 1.

8. Eredményhirdetés időpontja: 2013. december 16, 18,00 óra
9. Az ajánlattétel nyelve: magyar

10. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Több gazdálkodó szervezet együttes pályázata esetén kiíró nem követeli meg közös
ajánlattevőktől gazdasági társaság létrehozását, azonban együttesen pályázóknak közjegyző,
vagy ügyvéd által ellenjegyzett szerződést kell kötniük, melyet a pályázathoz csatolniuk kell.
A szerződésnek tartalmaznia kell:
- az együttműködés részletes szabályait, feltételeit, biztosítékait,
- a képviseletükben eljáró vállalkozás megnevezését és képviseleti meghatalmazását,
- a megpályázott közszolgáltatási tevékenységek egymás közötti megosztását,
- a megpályázott tevékenységért való egyetemleges felelősségvállalást.
Együttes pályázóknak meg kell jelölniük, hogy – nyertesség esetén – maguk közül a kiíró
melyiket tekintse közszolgáltatónak.
11. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az ajánlatkérő
legalacsonyabb szolgáltatási díj szempontja szerint bírálja el.

az ajánlatokat

a

12. Többváltozatú ajánlattételre nincs lehetőség.
13. A pályázatok bontása alkalmával érvénytelennek kell nyilvánítani a pályázatot:
- ha a pályázat benyújtására megállapított határidő letelte után érkezett,
- nem, vagy hiányosan tartalmazza a pályázati kiírásban meghatározott kellékeket,
mellékleteket.
14. A szerződéskötés időpontja: az eredményhirdetést követő 30 napon belül.
15. Az ajánlatokat zárt borítékban, kettős csomagolásban, összefűzve, minden lapot
cégszerűen aláírva 3 példányban ( 1 db eredeti + 2 db másolat ) kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlat roncsolásmentesen nem bonthatóan kerül benyújtásra, úgy - az aláíró
helyen kívül – a további lapok közül elegendő az első és az utolsó lapot aláírni.
Külső borítékon kérjük feltüntetni:
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelés Vezseny 2013 „
feliratot, valamint megjelölni az eredeti és a másolati példányokat.
Amennyiben a nyertes visszalép, az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a második
legelőnyösebb ajánlatot tevővel köt szerződést, vagy a pályázatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
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Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az ajánlatkérővel szemben semmiféle igényt nem
támasztanak az ajánlatuk eredménytelensége esetén.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
16.

A pályázaton minden gazdálkodó szervezet, továbbá külföldi vállalkozás
Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe részt vehet, amely érvényes
cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati
kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban
megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik, és nem
áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,
továbbá hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben
jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
A PÁLYÁZÓ SZAKMAI ALKALMASSÁGÁNAK IGAZOLÁSA

17. A pályázó szakmai alkalmasságának igazolásához ismertesse:
-

-

Székhelyének, és hatóságilag engedélyezett olyan a tulajdonában, kezelésében vagy
bérleményében levő telephelyének címét, helyrajzi számát, amely alkalmas a
közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök
tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
Milyen, a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező, és
megfelelő műszaki állapotban lévő járművek, gépek, berendezések és eszközök állnak
rendelkezésre, azok technikai és műszaki állapotát.
A közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali
elhárítását szolgáló, rendelkezésre álló felszereléseket, eszközöket
A szolgáltatás ellátásához szükséges szakembereinek létszámát, adataikat, képzettségüket,
szakmai tevékenységüket.
Hol, milyen feltételekkel tudja biztosítani az ügyfélszolgálatot, az ügyeleti rendszer
működését, a jogszabályok által előírt nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési
és adatszolgáltatási rendszer folyamatos működését.
A pályázati kiírásban megjelölt tevékenységen kívül milyen egyéb tevékenységeket
folytat a vállalkozás, továbbá milyen hatással van ez a pályázat szerint elvégzendő
feladatra.

Csatolja a pályázathoz:
- a székhely és a telephely tulajdoni lapjának hiteles másolatát, amennyiben nem a
tulajdonában áll, akkor a tulajdonos közjegyző, vagy ügyvéd előtt tett olyan hozzájáruló
nyilatkozatát, melyben a közszolgáltatási szerződés időpontjáig biztosítja pályázó részére
az ingatlan használatát.
- Az érvényes telepengedély hiteles másolatát,
- Amennyiben bármely kiszolgáló tevékenységet nem a saját telephelyen kívánja elvégezni
( pl.tisztítás stb.) akkor az erről szóló szerződést, illetve az erre megjelölt telephely
telepengedélyét,
- Az ügyfélszolgálathoz, a jogszabályok által előírt nyilvántartási, információs, valamint
adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer folyamatos működéséhez szükséges feltételeket
biztosító ingatlan címét, tulajdoni lap hiteles másolatát, amennyiben nem tulajdonosa az
ingatlannak, úgy a tulajdonos közjegyző, vagy ügyvéd előtt tett olyan hozzájáruló
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-

nyilatkozatát, melyben a közszolgáltatási szerződés időpontjáig biztosítja pályázó részére
az ingatlant,
Azokat a referenciákat, melyek a pályázónak a közszolgáltatás teljesítésére való
alkalmasságát alátámasztják,
A foglalkoztatni kívánt szakemberek oklevelének hiteles másolatát,
A 10 %-nál nagyobb mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozók tevékenységre szóló
engedélyét és az ahhoz szükséges szakemberek megnevezését, oklevelének másolatát.

18 . A pályázónak részletesen – adatokkal és leírásokkal alátámasztott – ajánlatot
kell tennie a településen összegyűjtött hulladék lerakótelepre történő beszállítására és a
telepen történő lerakására, a 2014. február 01 – 2016. január 31 közötti vállalási díjára,
beszedésének módjára. A díjkalkulációt a pályázathoz mellékelni kell, kötelező kéttényezős
díjmegállapítást alkalmazni.
Szabó Ferenc
polgármester
IX.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Szabó Ferenc polgármester
Vajó Csaba a Komp u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlásnak szándékával
keresett meg minket. Meghívtuk az ülésünkre, hogy a képviselők is megismerhessék. Kérem,
néhány szóban mutatkozzon be.
Bihari Barna meghívott
Én kezdeném a bemutatkozást, mivel én működtem közre az ingatlannal kapcsolatban. Bihari
Barna vagyok rákóczifalvai lakos, a feleségemmel már vásároltunk Vezsenyen a Komp
utcában két ingatlant. A barátomnak megtetszett a település, és ő is úgy gondolta, hogy
vásárolna itt ingatlan a szomszédunkban. Így derült ki, hogy a szomszédos telek az
önkormányzat tulajdonában van.
Vajó Csaba meghívott
Én is rákóczifalvai lakos vagyok, jártunk itt a nyár folyamán, és nagyon megtetszett a
település, és a környezet, ezért úgy döntöttem, hogy vásárolok itt ingatlant. Szándékomban áll
a későbbiekben építkezni is ezen a telken.
Szabó Ferenc polgármester
A korábbi döntésünk szerint az önkormányzati ingatlanokat 500 Ft/m2 áron értékesítjük. A
Komp u. 6. szám alatti telek nagysága 806 m2, így az ára 403 e Ft. Mivel ez kisértékűnek
számít, így nem kell versenyeztetnünk. Javaslom, hogy adjuk el az ingatlant Vájó Csaba
részére.
Fábián János képviselő
Én sem vagyok híve az önkormányzati ingatlanok eladásának, de az elhangzottak alapján, és,
hogy építkezési szándékuk is van, amitől szépül a falu, támogatom a telek eladását.
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Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2013. (XI.25.) Kt. sz. határozata
Vajó Csaba vezsenyi 1003 hrsz -ú önkormányzati ingatlan vásárlására vonatkozó
kérelméről
Vezseny
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (V.17.) önkormányzati
rendelet 5.§ (3) bekezdés b./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot
hozza: A Képviselő-testületnek szándékában áll a vezsenyi 1003 hrsz-ú, beépítetlen terület
megnevezésű, 806 m2 alapterületű önkormányzati ingatlant értékesíteni Vajó Csaba
Rákóczifalva Rákóczi F. u. 52-54 A 1/1. sz. alatti lakos részére. Az ingatlan eladási ára:
bruttó: 403.000,-Ft.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos
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
5./ Vajó Csaba Rákóczifalva, Rákóczi F. u. 52-54 A 1/1. sz.
X.

Napirendi pont tárgyalása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

1.
Szabó Ferenc polgármester
A kompot üzemeletető Sz-Zs 2003 Bt. kérelmet nyújtott be a kompbérleti díj elengedésére.
Az idei évben beadott komp pályázatnak a saját erős részét ők fizették, és a tiszaföldvári
oldalon az utat javították, ami így már járható állapotban van. Ezek összességében, valóban
nagy kiadást jelentettek a cégnek.
Deák Péter képviselő
Én azt javaslom, hogy kérjünk bérleti díjat, még ha egy jelképes összeget is.
Szabó Ferenc polgármester
Javaslom, hogy engedjük el a bérleti díjat, mert nem látok más megoldást. A pályázathoz
szükséges önrészt is ők állták, amire mindenképpen szükség volt, mivel fel kell készíteni a
kompot a vizsgára.

21
Balláné Berecz Enikő aljegyző
A révház felújítást, és a kompvizsgáztatást is az önkormányzatnak kellene elvégeztetnie a
szerződés szerint, így viszont ez nekünk nem kerül pénzbe.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2013. (XI.25.) Kt. sz. határozata
Komp bérleti díj elengedése
Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hivatkozva az SZ-ZS 2003 Közúti
Árufuvarozó és Szolgáltató Betéti Társasággal (5093 Vezseny, Fő u. 30.) kötött bérleti
szerződés 2/b. pontjára, a 2012. október 1-től 2013. szeptember 30-ig megállapított 250.000
Ft komp bérletére vonatkozó díjat elengedi.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesül: 1. Szabó Ferenc polgármester Helyben
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
4. Gypjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
4. SZ-ZS 2003. Bt. Vezseny Fő u. 30.
2.
Szabó Ferenc polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az infláción felül plusz 5%-os étkezési térítési díj
emelési javaslatot tett a Kisvidra Kft. az egyháznak. Nekünk már nincs ezzel kapcsolatban
döntési jogunk, de kértem, hogy nélkülünk ne hozzanak döntést. Én a tárgyalások során azt
fogom képviselni, hogy az inflációval való emelésen kívül ne emeljenek árat, mivel az
étkezési hozzájárulást az önkormányzatnak kell fizetnie.
3.
Az idei évben december 14-én első alkalommal megrendezzük a Falukarácsonyát a
kultúrházban. A rendezvényen műsort adnak elő a vezsenyi óvodás és iskolás gyerekek,
lesznek fellépők és, és mindenkit várunk szeretettel.
4.
Megalakult a Vezsenyi Gátfenntartó és Természetvédő Egyesület a vezsenyi gát fenntartására
és karbantartására. Tagjai a helyi gazdák és az önkormányzat.
Több hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a
munkáját.
Kmf.
Szabó Ferenc
Polgármester

Balláné Berecz Enikő
aljegyző
Fábián János
Jegyzőkönyv hitelesítő
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1.1. sz. melléklet a 56/2013.(XI.25) Kt. sz. határozatához
Vezseny Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi összesített bevétele

ezer Ft-ban
2013

Sorszám
Bevételi forrás megnevezése
1.
Önkormányzat működési bevételei:(2+3+4)
2.
I/1. Közhatalmi bevételek:(2.1------+2.4)
Helyi adók
Igazgatási szolgáltatási díj
Birságok, díjak, pótlékok
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
Átengedett bevételek (gépjármű adó)

3.

Intézményi működési bevételek
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele
Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei
Bérleti dijak
Működési kamatbevételek
Egyéb saját bevétel

4.

Támogatások,kiegészítések
Általános működéshez és állami feladatokhoz kapcs.tám.
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
Egyéb támogatás kiegészítés
Szerkezetátalakítási támogatás

5.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről:

eredeti módosított teljesítés
35381
37992
30173
8540
9122
8522
2475
2789
2613
9
225
225
70
97
97
36
5743
6011
5794
1434
1555
1505
283
310
315
397
397
626
736
830
499
3
18
18
62
25407
27315
20146
18102
18511
13762
18
63
14
88
141
7287
7287
5091
1366
1138
1228

4085

4783

393

489
1040
3254

Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulásoktól
Helyi önkormányzatoktól
Társadalombiztosítási alapból
Egyéb működési támogatás államházt. belülről

1228

3692

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

6.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről
Működési célra átvett pénzeszközök

728
728

1035
728
307

30310
25231
5079
2432

5104
25
5079
1312

Felhalmozási célra átvett pézeszközök

7.

Felhalmozási jellegű bevételek
Tárgyi eszköz inmateriális javak értékesítés(vagyonhasznosítás)

25200
25200

Önkormányzatok felhalm. Költségvetési támogatása

8.

Kölcsönök visszatérülése

2432

23
9.
10.
11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1…+8)
Finanszírozási bevételek /pénzmaradvány/

64241
5643

75547
7347

-777

Átfutó bevétel

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(10..+11)

42406

69884

82894

41629
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1.2. melléklet Vezseny Önkormányzat 56/2013.(XI.25) Kt. sz. határozatához
Vezseny Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi összesített kiadásai

Sorszám
Kiadási jogcím megnevezése
1Működési költségvetés kiadásai(2+….+6.)
2.
Személyi juttatás
3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

4.
5.
6.

7.

2013
eredeti módosított teljesített
40489
50520
37304
5249
7565
6073
1271

1552

1162

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Egyéb működési célú kiadások

10145
8938
14886

17579
8938
14886

13116
5534
11419

6.-ból - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás államh.belül
- Működési célú pénzeszköz átadás áh. Kívűl
- Kamat kiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások

12426
2460

12426
2460

9188
2231

29395

32374

7093

4195
25200

7174
25200

7093
0

25200

25200

0

69884

82894

44397

Felhalmozás költségvetési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
-Felhalmozási célú pénze. ÁH.kívülre
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. belülre

8.
9.

Tartalékok
Költségvetési kiadások(1…..+8)

10.

Finanszírozási kiadások

11.

-Működési célú finanszírozási kiadás
-Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Függő átfutó kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

145

69884

82894

44542
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1.3. sz. melléklet a 56/2013.(XI.25.) Kt. sz. határozatához
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetése
Bevételek kötelező Önkormányzati feladatokhoz
Sorszám

1.
2.

Bevételi forrás megnevezése

EREDETI
módosított

eredeti
Önkormányzat működési bevételei:(2+3+4)
I/1. Közhatalmi bevételek:(2.1------+2.4)
Helyi adók

ezer Ft-ban

35321
8480
2475

37930
9062
2789

225
97

225
97

5683
1434
283
397
736

5951
1555
310
397
830

18

18

5764
1505
315
626
499
3
62

25407
18102
18

27315
18511
63
88
7287

20146
13762
14
141
5091

1366

1138

4085

4783

393

489
1040
3254

Igazgatási szolgáltatási díj
Bírságok, díjak, pótlékok
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó)

3.

Intézményi működési bevételek
Kiszámlázott termékek és szolg. áfa bevétele
Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei
Bérleti díjak
Működési kamatbevételek
Egyéb saját bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések
Általános működéshez és állami feladatokhoz kapcs..tám.
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
Egyéb támogatás kiegészítés

7287

Szerkezetátalakítási tartalék

5.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről:

teljesített

1228

19493
8492
2613
7
70
36

Társulásoktól
Helyi önkormányzatoktól
Társadalombiztosítási alapból
Egyéb működési támogatás áh. belülről

1228

3692

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

6.

728
728

Felhalmozási tőke jellegű bevételek

25200

30310

1035
728
307
5104

Tárgyi eszköz immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

25200
2432

25231
5079
2432

32
5079
1312

64181

75487

42376

5643

7347
7347
4195

Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

7

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

8
9.
10

Kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1…+8)
Finanszírozási bevételek
költségvetési pénzmaradvány
ebből felhalmozási

11.

Átfutó bevétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

-778
69824

82834

41599
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Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetése
Kiadások kötelező Önkormányzati feladatokhoz
Sorszám
12.

Kiadási jogcím megnevezése
Működési költségvetés kiadásai (2+….+6.)
Személyi juttatás

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.
adó

4.
5.
6.

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési cél kiadások
6.-ból - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belül
- Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívül
- Kamat kiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások

7.

Felhalmozás költségvetési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
-Felhalmozási célú pénze. ÁH. kívülre
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. belülre

8.
9.

Tartalékok
Költségvetési kiadások (1…..+8)

10.

Finanszírozási kiadások

11.

-Működési célú finanszírozási kiadás
-Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Függő átfutó kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN

eredeti
40429
5249

2013
módosított
50460
7565

teljesítés
37274
6073

1271

1552

1162

10145

17579

8938

8938

14826

14826

13116
5534
11389

12426
2400

12426
2400

9188
2231

29395

32374

7093

4195
25200

7174
25200

7093

25200

25200

69824

82834

44367

145

69824

1.4. sz. melléklet a 56/2013.(XI.25) Kt. sz. határozatához
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetése
Bevételek önként vállalt önkormányzati feladatokhoz

82834

44512

27

Sorszám
1.
2.

2013
Bevételi forrás megnevezése
Önkormányzat működési bevételei:(2+3+4)
I/1. Közhatalmi bevételek:(2.1------+2.4)

eredeti

módosított
60
60
60
60

teljesített
30
30

Helyi adók
Illetékek
Bírságok, díjak, pótlékok
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
Átengedett közhatalmi bevételek

3.

60

60

30

60

60

30

60

60

30

Intézményi működési bevételek
Igazgatási szolgált. működési bevételek
Kiszámlázott termékek és szolg.. ÁFA bevétele
Nyújtott szolgáltatás bevételei
Bérleti díjak
Egyéb működési bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések
Általános működéshez és állami feladatokhoz kapcs.tám.
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Egyéb támogatás kiegészítés

5
6.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről:
Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulásoktól
Helyi önkormányzatoktól
Társadalombiztosítási alapból
Egyéb működési támogatás áh.. belülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

8-

Felhalmozási tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszköz immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

910.
11.

Kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1…+9)
Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
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Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi költségvetése
Kiadások önként vállalt önkormányzati feladatokhoz
Ezer Ft-ban
Sor
szá
m

2013

12.

Kiadási jogcím megnevezése
Működési költségvetés kiadásai (2+….
+6.)
Személyi juttatás

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.
adó

4.
5.
6.

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési cél kiadások
6.-ból - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás áh. belül
- Működési célú pénzeszköz átadás áh.
Kívül.
- Kamat kiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások

7.

Eredeti

módosított

Teljesített

60

60

30

60

60

30

60

60

30

60

60

30

Felhalmozás költségvetési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
-Felhalmozási célú pénze. ÁH. kívülre
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. belülre

8.
9.

Tartalékok
Költségvetési kiadások (1…..+8)

10.

Finanszírozási kiadások

11.

-Működési célú finanszírozási kiadás
-Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Függő átfutó kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
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1.5. sz. melléklet a 56/2013.(XI.25.) Kt. sz. határozatához
Vezseny Községi Önkormányzat
2013. évi I. félévi költségvetése bevételek állami feladatokhoz
ezer Ft-ban
Sor
szá
m
1.
2.

2013

Eredeti

Bevételi forrás megnevezése

módosított

teljesítés

0

0

Önkormányzat működési bevételei:(2+3+4)
I/1. Közhatalmi bevételek:(2.1------+2.4)
Helyi adók
Illetékek
Bírságok, díjak, pótlékok
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
Átengedett közhatalmi bevételek

3.

Intézményi működési bevételek
Igazgatási szolgált. működési bevételek
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA bevétele
Nyújtott szolgáltatás bevételei
Bérleti díjak
Egyéb működési bevételek

4.

Támogatások, kiegészítések
Általános működéshez és állami feladatokhoz kapcs.tám.
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Egyéb támogatás kiegészítés

5

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről
Működési célú pénzeszköz átvétel
Társulásoktól
Helyi önkormányzatoktól
Társadalombiztosítási alapból
Egyéb működési támogatás áh. belülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
belül

6.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

7.
8.
9.
10.
11.

Felhalmozási tőke jellegű bevételek
Tárgyi
eszköz
immateriális
(vagyonhasznosítás)

javak

értékesítése

Kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1…+8)
Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0

30

Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi i. félévi költségvetése
Kiadások állami feladatokhoz

Sorszám
12.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

2013
módosított

Kiadási jogcím megnevezése
eredeti
Működési költségvetés kiadásai(2+….+6.)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj.
adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatása
Egyéb működési cél kiadások
6.-ból - Lakosságnak juttatott támogatások
- Szociális rászorultság jellegű ellátások
- Működési célú pénzeszköz átadás
államh.belül
- Működési célú pénzeszköz átadás áh.
Kívűl
- Kamat kiadások
- Pénzforgalom nélküli kiadások
Felhalmozás költségvetési kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
-Felhalmozási célú pénze. ÁH.kívülre
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áll. belülre
Tartalékok
Költségvetési kiadások(1…..+8)

Finanszírozási kiadások
-Működési célú finanszírozási kiadás
-Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Függő átfutó kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2. sz. melléklet

56/2013. (XI.25.)Kt. sz. határozatához

0

teljesítés

0

0
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Vezseny Községi Önkormányzat
2013. évi I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft
Megnevezés

2013
eredeti

Felújítások
1. Kompok révek pályázatból felújítás
Áfa költség
Kompok révek felújítása:
2. Útfelújítás
Áfa költség
Útfelújítás:
3. Felújítások összesen
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
(Vakond KFT Tkécske üzletrész vás.)
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

3303
892
4195

módosított

teljesített

4195
25200

3303
892
4195
2346
633
2979
7174
25200

3374
740
4114
2346
633
2979
7093
0

29395

32374

7093
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1. melléklet a 16/2013.( XI.28.) önkormányzati rendelethez
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint
működési- és felhalmozási cél szerinti részletezésben
A
Bevételi jogcímek
I

II

Működési bevételek
1. Működési bevételek
2.Önkormányzatok
sajátos
működési bevételei
2.1 Illetékek
2.2 Helyi adók és adó jellegű
bevételek
2.3 Átengedett központi adók
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb
sajátos bevételek
3.Működési támogatások
Önkorm. költségvetési támogatása
3.1 Általános mük. támogatások
3.2Központosított előirányzatok
3.3. Egyéb központi támogatás
3.4 Egyéb támogatás kiegészítés
3.5 Szerkezetátalakítási támog.
4. Egyéb működési bevételek
4.1 Támogatásértékű működési
bevételek
4.2 Működési célú pénzeszköz
átvétel állam háztartáson kívülről
4.4 Előző évi költségvetési
kiegészítések , visszatérülések
Felhalmozási bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek
1.1Tárgyi eszközök, immateriális
javak értékesítés
1.2.Önkormányzatok
sajátos
felhalmozási és tőke bevételei
1.3.Pénzügyi
befektetések
bevételei

B

Eredeti

C
Előirányzat
Módosított

Adatok ezer Ft-ban
D

Összesből
FelhalMűködési
mozási
44664
2225

36609

46889

1434

1554

1554

8540

9379

7154

2225

2475

3046

821

2225

5743

6011

6011

322

322

322

25407

28169

28169

18102
18

18511
63
942
7287
1366

18511
63
942
7287
1366

1228

7787

7787

1228

7059

7059

728

728

7287

25200

25231

25231

25200

25231

25231

25200

25231

25231

33
2. Felhalmozási támogatások
2.1. Állami támogatás fejl.célú
2.2.
Fejlesztési célú
támogatások Uniós pályázatból
3.
Egyéb
felhalmozási
bevételek
3.1. Támogatásértékű
felhalmozási bevételek
3.2.
Felhalmozási
célú
pénzeszközátvétel
Államháztartáson kívülről
3.3 Előző évi felhalmozási célú
előirányzat- Maradvány,
pénzmaradvány átvétel
4.
Véglegesen
átvett
pénzeszközök
Felhalmozási
célú
pénzeszközátvétel
államháztartáson kívülről
Támogatási
kölcsönök
III
visszatérülése, igénybevétele
Pénzforgalom
nélküli
IV
bevételek
Finanszírozás
és
pénzmaradvány igénybevétele
nélküli tárgyévi bevételek
összesen: (I+II+III+IV)
B Költségvetési hiány belső
finanszírozására
szolgáló
pénzforgalom nélküli bevételek
Előző
évek
előirányzatmaradványának,
V
pénzmaradványának
igénybevétele
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:

5079
5079

5079
5079

307

307

307

307

2432

2432

2000

432

64241

79938

46664

33274

5643

7347

1448

5899

5643

7347

1448

5899

69884

87285

48112

39173
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2. melléklet a 16/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és
felhalmozási szerinti bontásban
Adatok ezer Ft-ban
A
B
C
D
Előirányzat
Összesből
Kiemelt kiadási előirányzatok
Módosíto
Eredeti
Felhalmozá
tt
Működési
si
I Működési kiadások
40489
54791
54791
1.Személyi jellegű kiadások
5249
8392
8392
2.Munkaadókat terhelő járulékok
1271
1776
1776
3.Dologi jellegű kiadások
10145
17819
17819
4. Egyéb működési kiadások
4.1.Támogatás értékű működési
12426
12426
12426
kiadások
4.2. Működési célú pénzeszköz
2460
4674
4674
átadás állam háztartáson kívülre
4.3. Társadalom szociálpolitikai
8938
9704
9704
juttatás
4.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
II Felhalmozási kiadások
1. Beruházási kiadások áfá-val
Ebből:Európai Uniós forrásból:
2.Feljítási kiadások áfá-val
3.Egyéb felhalmozási kiadások
3.2.
Felhalmozási
célú
pénzeszköz átadás
államháztartásom kívülre
Finanszírozás nélküli tárgyévi
kiadások I+II
Támogatási kölcsönök nyújtása,
III
törlesztése
IV Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék
V. Hitelek törlesztése
1. Működési célú hitel törlesztése
2.Felhalmozási
célú
hitel
törlesztése
Finanszirozási
kiadások
összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN/I+II+III+IV+V)

29395

32494

32494

4195

7174
120

7174
120

25200

25200

25200

69884

87285

54791

32494

69884

87285

54791

32494
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3. melléklet a 16/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
Vezseny Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként
A
Felhalmozási kiadás megnevezése
1
2
3
4

Közútpótló kompok révek felújítása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre
Vezseny Kölcsey és Széchenyi utak felújítása
Gázkazán vásárlás
Felhalmozási kiadások összesen:

Adatok ezer Ft-ban
B
C
Módosított–
Szakfeladat felhalmozásihivatkozás
kiadási
előirányzat
429100
4195
841906
25200
522001
2979
680001
120
32494
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Vezseny Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának előzetes számításai
1. sz. melléklet az 57/2013.(XI.25.) Kt.sz. határozathoz
ezer Ft-ban
Megnevezés
KIADÁS

Javaslat

51. Személyi juttatások
Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer illetménye 2 fő
Közfoglalkoztatás
51 Személyi juttatások összesen:
52. Állományba nem tartozók
Megbizási dij 2 fő ebből:(1 fő eseti 14 e )
Tisztelet díj /polgármester/
Költség átalány /polgármester/
52. Állományba nem tartozók juttatása összesen:
51-52. Személyi juttatás összesen:
Munkaadót terhelő járulékok x 0,27)

1104
3396
4500
290
2087
626
3003
7503
2026

54-57. Dologi kiadások
Csapadéhvíz elvezetó beruházás igagz ktsg.
Iskolabusz üzemeltetés
Közutak karbantartása
Lakó ingatlanok üzemeltetése
Nem lakó ingatlanok üzemeltetése
Községháza működési kiadása
Közvilágítás
Községgazdálkodás
Fogorvosi ellátás
Védőnő működési költségek
Kultúrház
Könyvtár
Kulturális rendezvények
Dologi kiadások összesen:
Átadott pénzeszközök( működésre)
Egyháznak iskolai étkeztetés támogatására
Közös hivatal működéséhez rezsi költégek fedezetére hozzájárulás
Egyéb átadott pénzeszköz társulásoknak
Nonprofit és egyéb vállalkozásnak
Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra
Működésre átadott összesen:
Működési KIADÁS ÖSSZESEN:

180
926
171
445
1900
2425
2062
980
470
127
97
460
400
10643

2400
3585
277
796
7540
14598
34770

Felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások összesen:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34770

Megnevezés
BEVÉTELEK

Javaslat
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Intézményi működési bevételek
Közhatalmi bevételek /kommunális adó nélkül/
Költségvetési hozzájárulások,
Átvett pénzeszköz működésre:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK hitel nélkül ÖSSZESEN:
Működési célú hitel felvétel
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú bevételek
Közhatalmi bevételből fejlesztési célú( kommunális adó)
Ár és belvíz támogatások törlesztése
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
Bevételek indoklása
Költségvetési hozzájárulások összesen:
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
ba.) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása
22300 Ft /hektár(belterület)
bb.) Közvilgítás támogatása (2012 évi tényadatok szerint)
bd.) Közutak fenntartásának támogatása (2012 évi tényadat szerint)
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Települési önkormányzatok működési támogatás összesen:
III. Települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.
1. Egyes jövedelempótló támogatások :
Rendszeres szociális segélyek
636x0,9
Lakásfenntartási támogatás
3121x0,9
Foglalk. helyettesít támogatás
3322x0,8
Óvodáztatási támogatás 100%
2. Hozzájárulása pézbeli szociális ellátásokhoz
Rendszeres szociális segély 10%
Lakásfenntartásit ámogatás 10%
Foglalk. helyettesítő támogatás 20%
Átmeneti segély
Temetési segély
Krizis segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3.m) kistelepülések szociális feladatainak támogatása
IV. 1.d.) Nyílvános könyvtári és közmüvelődési feladatok támogatása

1591
6723
19032
4889
32235
32235

2103
432
2535

34770

19032

3738
2062
170
4000
9970
7540
573
2809
2658
100
64
312
664
50
50
200
50
711
811

Intézményi működési bevételek:
továbbszámlázott szolgáltatások értéke
bérleti díj bevételből:
-bérlakások 198
- nem lakás célú 636
kiszámlázott szolgáltatások áfa bevétele

1591
421
834

Közhatalmi bevételek:
gépjárműadó 40 %-a
építményadó
kommunális adó

8826
6189
57
2103

336

38
talajterhelési dij
adópótlék, adóbírság
egyéb közhatalmi /szabálysértési bírság/
Átvett pénzeszközök működésre:
Tiszajenő Önkormányzattól fogorvosi aszisztens munkabérére
Állami pénzalaptól közfoglalkoztatásra
Felhalmozási célú bevételek:

345
95
37
4889
576
4313
432

