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JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2015.  április  15-én
megtartott nyílt üléséről

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

Az ülés vezetője: Szabó Ferenc polgármester
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Dékány László tűzoltó parancsnok
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 a meghívótól eltérően, mivel egy képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre:
Napirend:

1. Beszámoló  a  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2014.  évi  tűzvédelmi
tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes

2. Beszámoló a család és gyermekvédelem helyzetéről
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

3. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. Helyi adóról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

6. A Helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

7. Vezseny Községi Óvoda Alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

8. KISVIDRA 2005. Kft-vel kötött szerződés módosítása



Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. Dr. Szabó Andrea háziorvosi Kft-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

10. Vezsenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

11. Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának tárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

12. 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
11/2015.(IV.15.) Kt. számú határozata

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2015.  április  15-i  nyílt  ülése
napirendjeinek jóváhagyására

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2015.  április  15-i  nyílt  ülése
napirendjeit, azok sorrendjét a következők szerint hagyja jóvá:

Napirend:
1. Beszámoló  a  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2014.  évi  tűzvédelmi

tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes

2. Beszámoló a család és gyermekvédelem helyzetéről
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

3. A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

4. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

5. Helyi adóról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Balláné Berecz Enikő aljegyző

6. A Helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

7. Vezseny Községi Óvoda Alapító okiratának jóváhagyása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester



8. KISVIDRA 2005. Kft-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

9. Dr. Szabó Andrea háziorvosi Kft-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

10. Vezsenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének megtárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

11. Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának tárgyalása
Előadó: Szabó Ferenc polgármester

12. Bejelentések

Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben

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

Szabó Ferenc polgármester
Dékány László tűzoltó parancsnok úrnak van-e kiegészíteni  valója az írásos beszámolóval
kapcsolatban?

Dékány László tűzoltó parancsnok
Annyival szeretném még a beszámolót  kiegészíteni,  hogy a Szolnoki tűzoltóság magasabb
szinten  látja  el  tevékenységét,  mint  amikor  még  önkormányzati  fenntartású  volt.
Hatékonyabbak  is  vagyunk,  mivel  egy  nagyobb  szervezetbe  olvadtunk  bele.  Működési
területünk a Szolnoki és Törökszentmiklósi Járás települései. Kiemelt feladatunk a tűzoltás és
a műszaki mentés, ezek mellet egyéb feladataink még az együttműködés a társszervezetekkel.
Elmondanám még, hogy az eszközparkunk folyamatosan öregszik, de megfelelő karbantartás
mellett, jól működnek, feladatainkat teljes körűen el tudjuk látni. A tavalyi év során Vezseny
településen  3  tűzeset  történt,  és  egy  műszaki  mentés  alkalmával  kellett  a  tűzoltóságnak
kivonulnia. 

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Az  avar  és  kerti  hulladékégetéssel  kapcsolatban  az  lenne  a  kérdésem,  hogy  ha  az
önkormányzatnak erre vonatkozóan van helyi rendelete, lehet-e égetni a településen.

Dékány László tűzoltó parancsnok
Ha  van  helyi  rendelet,  akkor  az  a  mérvadó.  Lehet  égetni,  de  csak  a  rendeletben  előírt
feltételek betartása mellett.

Több 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 Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2015. (IV.15.) Kt. számú határozata

A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzvédelmi tevékenységéről 

Vezseny Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tűz  elleni  védekezésről,  a  műszaki
mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló  1996.  évi  XXXI.  tv.  30.§  (5)  bekezdése  alapján
megtárgyalta  és elfogadja Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi
tevékenységéről  szóló  beszámolót.  A  testület  kéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat  tűzoltó-
parancsnokság részére történő megküldéséről gondoskodjék.

Határidő: folyamatos
Felelős: Balláné Berecz Enikő aljegyző
Erről értesülnek: 1. Szabó Ferenc polgármester Helyben

2. Balláné Berecz Enikő aljegyző Helyben
3. Képviselő-testület tagjai Helyben
4. Dékány László tű. alezredes JNSZ MKI Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-
    parancsnokság, 5000 Solnok József A. u. 14.
5. Nagy Róbert tű. alezredes JNSZ MKI Szolnoki Kirendeltsége 
    5000 Szolnok, József A. u. 14.

II. 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
13/2015.(IV.15.) Kt.sz.  határozata

A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
megtárgyalásáról 

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a
továbbiakban Gyvt.)  96.  §  (6)  bekezdése szerint a  2014.  évi  gyermekjóléti  és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.

2. Felkéri  Balláné  Berecz  Enikő  aljegyzőt,  hogy  az  értékelést  a  Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: 2014.május 31
Felelős: aljegyző
Határozatról értesül: 
1.) Képviselő testület tagjai helyben



2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 
4.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal

Vezseny Község Önkormányzata 
Átfogó értékelés 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról

2014. évre vonatkozóan 

                                                                                                                    1.melléklet
Beszámoló

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
 2014. évre vonatkozóan

1. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18
ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Az állandó lakónépesség számának változását az alábbi  diagram szemlélteti. A lenti
táblából látható, hogy a lakónépesség száma 2007 óta folyamatosan csökken. 
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A lakónépesség  csökkenésének  oka  a  születések  számának  csökkenése,  és  az  elvándorlás
növekedése. A település népességmegtartó ereje kedvezőtlenül alakul. A demográfiai adatokat
elemezve  megállapítható,  hogy  a  település  egyszerre  mondható  fogyatkozó  és  elöregedő
településnek.

A    161 fő  0-18.   éves      korcsoportonkénti     megoszlása   2014.   évben



15-18 éves 14%

7-14 éves 41% 4-6 éves 16%

1-3 éves 16%

0-2 éves 13%

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI
ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

2.1.   A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  száma,  kérelmezőkre
vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő
kiadás nagysága

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) a  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, 
b) természetbeni  támogatásra az igénybevételére
c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére
-pl.  ingyenes  tankönyvellátás,  térítésmentes  alapfokú  művészetoktatás,  útravaló
ösztöndíjprogramban  való  részvétel  a  hátrányos  helyzetű  tanulók  esélyegyenlőségének
javítására,   előnyben részesítés a felvételi eljárásban. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg egy év
időtartamra. A kedvezmény akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 140 % - át (39.900,- Ft-ot) és
ha a gyermeket egyedül álló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorú gyermek nappali rendszerű
oktatásban vesz részt, vagy felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul. 
Egyéb esetekben a nyugdíjminimum 130 % - ával   (37.050,- Ft- tal) kell számolni.
Minden esetben a család vagyoni helyzetét is vizsgálni kell (az egy főre jutó vagyon értéke
nem haladhatja meg külön-külön - az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hússzorosát -
vagy együttesen – az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hetvenszeresét).
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása tehát nem jelent konkrét pénzbeli
támogatást.  A kedvezményben részesülők a kézhez kapott határozattal többfajta támogatást
vehetnek  igénybe,  pl.  gyermekétkeztetés  esetén  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt
vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális törvény
hatálya alá tartozó intézményekbe elhelyezett gyermek után az intézményi térítési díj 100 %-
át,  nappali  tagozaton  középfokú  tanulmányokat  folytató,  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  gyermek  és  tanuló  után  az  intézményi  térítési  díj  50  %-át
kedvezményként  kell  biztosítani.  Ezen  kívül  az  iskolákban  ingyen  biztosítják  számukra  a
tankönyveket.



2014.  december  31.-én  25  családból  53  kiskorú  és  fiatal  felnőtt  részesült  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.

A kedvezményhez fűződő pénzbeli ellátás az elmúlt évben 5 800,- Ft volt gyermekenként,
melyet  augusztus  és  november  hónapban  az  ellátásra  jogosultak  Erzsébet  utalvány
formájában kaptak meg összesen 667.000,-  Ft  értékben.  A támogatás  fedezetét  teljes
egészében az állami költségvetésből biztosították.

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak életkor szerinti megosztása:

19- felett; 1 fő 

15-18 éves 9 fő 

7-14 éves; 25 fő

0-6 éves; 18 fő

2.2.  Egyéb,  a  Gyvt.-ben  nem  szabályozott  pénzbeli  vagy  természetbeni  juttatásokra
vonatkozó adatok
2014. január 1-jétől az átmeneti segély,  a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé olvadt össze.

A Bizottság önkormányzati segélyben részesítette azokat a gyermekeket, családokat akiknek
családja  időszakosan  létfenntartási  gondokkal  küzd,  vagy  létfenntartást  veszélyeztető
rendkívüli  élethelyzetbe  került.  A  jogszabályban  előírt   feltételek  fennállása  esetén   a
támogatás a Pénzügyi és Szociális Bizottság állapította meg. 
A  családban  nevelkedő  gyermekekre  való  tekintettel  7  család  részesült  önkormányzati
segélyben, amely készpénzben került megállapításra, 90.000,-Ft értékben. 

2.3.  A  gyermekétkeztetés  megoldásának  módjai,  kedvezményben  részesülőkre  vonatkozó
statisztikai adatok.
A településen a gyermekek napközbeni ellátása óvodában, iskolai napköziben  biztosított. 
A Váci Egyházmegye fenntartásában működő óvodában , általános iskolában helyben 44
fő számára biztosítanak étkeztetést 

2.4. Óvodáztatási támogatás

Módosultak az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok is. Óvodáztatási támogatásra
már csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselői jogosultak.
Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt 2013.szeptember 1-je után benyújtott kérelem
esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását a jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a
kezdetéig ( tárgyév augusztus 31-ig), amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai



nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább
két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.
A  támogatást  évente  két  alkalommal  (június  és  december)  hónapokban  kell  folyósítani,
mértéke első alkalommal 20 ezer forint, minden további alkalommal 10 ezer forint. 
2014.  évben  50.000,-  Ft  óvodáztatási  támogatást  fizettünk  ki,  4  család  részére.    A
támogatás teljes összegét az állami költségvetésből biztosították. 

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata

2007. október 1 – től a gyermekjóléti Szolgáltatást a  Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
humán Szolgáltató Központ Módszertani Gyermekjóléti Központ látja el. 
A Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló az átfogó értékelés 2. 
mellékletét képezi. 

3.2. Gyermekeknek nyújtott személyes gondoskodási formák a településen 

A Gyermekvédelmi törvény tükrében a település által nyújtott alapellátási formákat az alábbi
táblázat mutatja be. 

Gyermekvédelmi 
törvényben szabályozott alapellátások 
 

 Település által
nyújtott
alapellátások 

Gyermekjóléti
szolgáltatás

Gyermekjóléti Szolgálat Biztosított 

Gyermekek 
napközbeni
ellátása

Bölcsőde Nem biztosított 
Családi napközi Nem biztosított  
Óvoda Biztosított
Iskolai napközi Biztosított

Gyermekek 
átmeneti
gondozása

Helyettes szülő Biztosított

Megállapítható,  hogy a településen a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése
és működtetése részben megtörtént. 
A gyermekjóléti szolgálat,  és  a helyettes szülői hálózat működtetését az önkormányzat a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás útján biztosítja. 
Településünkön  egyházi fenntartású intézményként működik az óvoda és az általános iskola
ahol a gyermekek napközbeni ellátása igénybe vehető. 

4. FELÜGYELETI SZERVEK ELLENŐRZÉSE

2014.  évben a felügyeleti  szervek  gyámhatósági,  gyermekvédelmi  területen  ellenőrzési
tevékenységet nem végeztek. 

5. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK, CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A GYVT.
ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN



Az ellátásokra, szolgáltatásokra vonatkozó általános célkitűzések

 Folyamatos cél a támogatások szinten tartása, reálértékének megőrzése. 
 A  település  sajátosságaira,  az  előforduló  igényekre  való  reagálás,  válasznyújtás  a

tipikus problémákra. 
 A  támogatások  hatékony,  célzott  megállapítása,  ellátások  eljuttatása  a

legrászorultabbakhoz.
 
6.  A  BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM FŐBB PONTJAINAK BEMUTATÁSA,
VALAMINT A GYERMEKKORÚ ÉS A FIATALKORÚ BŰNELKÖVETŐK
SZÁMÁNAK AZ ÁLTALUK ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK,
A BŰNELKÖVETÉS OKAINAK BEMUTATÁSA

A gyermek-  és  fiatalkorúak bűnelkövetővé  és  áldozattá  válásának megelőzésében jelentős
szerepe  van  a  családnak,  a  gyermek-  és  ifjúságvédelemnek,  az  oktató-  és  nevelő
intézményeknek,  a  civil  szervezeteteknek,  az  egyházaknak,  a  helyi  koordináció
megteremtésében az önkormányzatoknak és  a  rendőrségnek.  A lakosság és  a  fiatalkorúak
bűnmegelőzési  célú  tájékoztatását  az  e  célból  készített  kiadványok,  tévéműsorok,  és  a
bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek együttműködése nagymértékben elősegíti. 

Az iskola tanulói részére osztályfőnöki óra keretében, a védőnői szolgálat és külsős előadók
által  több  témakörben  került  megszervezésre  előadás-sorozat:  drog  prevenció,  alkohol  és
dohányzás káros hatásai. 
A  fiatalkorúak  által  elkövetett  bűnelkövetés  településünkön  nem  fordult  elő,  ezért  nem
rendelkezünk bűnmegelőzési programmal. 

Vezseny, 2015. április 1.
Balláné Berecz Enikő
            aljegyző

III. 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
14/2015.(IV.15.) Kt.sz.  határozata

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóra

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján tudomásul  veszi a jegyző
beszámolóját a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről .

Erről értesülnek:
                  1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön



                 2./ Szabó Ferenc polgármester helyben
                 3./ Puskás Béla  polgármester Tiszajenő
                 4./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
                 5./ Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
 

Melléklet a 14/2015.(IV.15) Kt.sz. határozathoz

BESZÁMOLÓ

A Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Tiszajenő Község Önkormányzata és Vezseny Község Önkormányzata az önkormányzatok
működésével kapcsolatos feladatok, és a jogszabályokban előírt igazgatási feladatok ellátására
2013.  január  01.  napjától  Tiszajenői  Közös  Önkormányzati  Hivatal  elnevezéssel  közös
önkormányzati  hivatalt  hozott létre és tart fenn.

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  81.§  (3)
bekezdés f) pontja  alapján a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a közös hivatal
tevékenységéről.

A  beszámoló  kiterjed  a    közös  hivatal  által  ellátott  önkormányzati  hatósági  ügyek  és
államigazgatási   hatósági  ügyek  intézésének,  ügyiratforgalmának    alakulására,   az
önkormányzati  hivatalban  lefolytatott  törvényességi,  felügyeleti   ellenőrzésekre,  a  közös
hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeire, a képviselő-testületek működésére.

I. Ügyiratforgalom alakulása

2014. évben az összes iktatott ügyirat száma 5525 db volt, melyből Vezsenyen iktatott irat
1789 db, Tiszajenőn iktatott irat 3736 db.

Az ágazatokon  belül a legjellemzőbb ügytípusok a következők:

Pénzügyi ágazat – 858 db ügyirat
- az önkormányzat  költségvetésével, annak végrehajtásával kapcsolatos ügyek,
- beruházások ügyei,
- önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek,
- vagyonbiztosítási ügyek,
- adóhatósági feladatok, 
- végrehajtási ügyek intézése.

Egészségügyi ágazat – 76 db ügyirat
- működési engedélyek
- finanszírozási szerződések.

Szociális  ágazat –1112 db ügyirat
- szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások ügyei.

Környezetvédelmi,  építésügyek,  településrendezés,  területrendezés  és  kommunális
ágazat - 171 db ügyirat
- környezetvédelmi hatósági feladatok 



-   levegőtisztaság-védelem
- hulladékgazdálkodási, kommunális  ügyek 
- közterületek tisztántartása,
- telekalakítás.

Közlekedési és hírközlési ágazat- 21 db ügyirat
- közútkezelői hozzájárulás,
- közvilágítás.

Vízügyi igazgatás  - 37 db ügyirat
- ár- és belvízvédekezés,
- szennyvízszolgáltatás
- ivóvíz-szolgáltatás.

Önkormányzati, igazságügyi és rendészeti igazgatás – 857 db ügyirat
- anyakönyvi és állampolgársági  ügyek,
- polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása,
- választásokkal kapcsolatos ügyek,
- rendőrséggel, tűzoltósággal kapcsolatos ügyek
- egyéb igazgatási ügyek ( hagyatéki ügyek, hirdetmények kifüggesztése,
   honlap működtetése)

Lakásügyek – 22 db ügyirat
- bérlakások ügyei,
- lakáscélú támogatások ügyei.

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás –115 db ügyirat
- gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek,
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele,
- kiskorú házasságkötésének engedélyezése,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,
- környezettanulmányok.

Ipari, kereskedelmi igazgatás, turisztika – 394 db ügyirat
- üzletek működésével kapcsolatos feladatok,
- magánszálláshelyekkel kapcsolatos iratok,
- bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek.

Földművelésügyi, állat- és növény-egészségügyi igazgatás –  67 db ügyirat
-földdel kapcsolatos feladatok / pl. vételi-bérleti ajánlatokkal kapcsolatos ügyek/
- állategészségügy / pl.  méhekkel kapcsolatos ügyek,  községi zárlat elrendelése,/
- növényvédelem / pl. növényvédelmi védekezés elrendelése,  bírság kiszabása /
- parlagfű-mentesítés,
- állatvédelem ,
- gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése.

Munkaügyi igazgatás, munkavédelem –6 db ügyirat
- közhasznú, közcélú  foglalkoztatás szervezése.

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek -1556 db ügyirat



- szervezet,  működési,  ügyviteli  ügyek  (  beszámolók,  munkatervek,  külső  szervek
vizsgálatai,  munkarend,  ügyrend,  belső  utasítások,  hírlap-  könyvrendelés,  gazdasági
társaságok ügyei,  iratkezelés,  statisztika,  kistérségi  társulási  ügyek,  jegyzői  utasítások,
szakhatósági  állásfoglalások,  körlevelek,  meghívók,  tájékoztatók,  alapítványok  ügyei,
pályázatok)

- köztisztviselők,  közalkalmazottak,  munka  törvénykönyve  hatálya  alá  tartozók
személyügyei.

Közoktatási és művelődésügyi igazgatás-19 db ügyirat
- gyermekek szakértői vizsgálata,
- oktatási pályázatok.

Sportügyek- 3. db ügyirat
- sportrendezvények ügyei,
- sportegyesületek ügyei.

Honvédelmi, polgári védelmi katasztrófavédelmi igazgatás, fegyveres biztonsági őrzés-
211  db ügyirat
- helyi védelmi bizottsági ügyek,
- katasztrófavédelmi ügyek, polgári védelmi tervek.

II. Önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok

Az önkormányzatoknál felmerülő hatósági feladatok az önkormányzati hatósági ügyekből és
az államigazgatási hatósági ügyekből tevődnek össze.

Az önkormányzati  hatósági ügyekben a hatóságon kívül az egyes  egyedi  ügyekben ügyfél
szerepel,  az  ügy  tárgya  lehet  ügyfelet  érintő  jog  vagy  kötelezettség  megállapítása,  adat
igazolása, hatósági ellenőrzés végzése vagy nyilvántartás vezetése.
Önkormányzati  hatósági  ügyet  törvény  vagy  önkormányzati  rendelet  állapíthat   meg.  Az
ügyek intézése két formában történhet: az egyik a képviselő-testület saját hatáskörben történő
eljárás, a másik a hatósági hatáskör átruházása polgármesterre, bizottságra vagy társulásra.
A  hatáskör  átruházás  célszerűségét  indokolja,  hogy  az  ügyfél  részére  csak  az  átruházás
alapozza  meg  a  fellebbezési  jogot,  mert  ha  első  fokon  a  testület  jár  el,  nincs  helye
fellebbezésnek.  A  hatáskör  átruházás  mellett  szól  továbbá,  hogy  a  nagy  számú  egyedi
hatósági ügyek intézése megterheli a képviselő-testületet és elvonhatja a figyelmet a nagyobb
horderejű feladatokról.

Tiszajenő  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati  hatósági  hatáskört
az Ügyrendi-  és Szociális  Bizottságra,  a Polgármesterre  és a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulására ruházott át.

 Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati hatósági  hatáskört a
Szociális  és  Pénzügyi  Bizottságára,  az  önkormányzati  választást  követően  a  Szociális  és
Ügyrendi  Bizottságra,  a  Polgármesterre  és  a  Szolnoki  Kistérség  Többcélú  Társulására
ruházott át.

A hatósági munkáról készített statisztikai adatszolgáltatatás adatai szerint 2015. évben a közös
hivatalban mindösszesen  291 db önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat született,
Tiszajenőn  271 db, Vezsenyen 23   db.



A legnagyobb számban a szociális igazgatás területén jelentkeztek önkormányzati  hatósági
típusú ügyek (  282 db ).
A  többi  önkormányzati  hatósági  ügy  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatással,  Bursa
Hungarica pályázat elbírálásával kapcsolatos.

Tiszajenőn a  265 db szociális  ügyben  hozott  határozatból    258 db a  bizottság,  7  db  a
polgármester hatáskörében született.

Vezsenyen   a   23  db  szociális  ügyben  hozott  határozatból  8  db  a  bizottság,  15  db  a
polgármester hatáskörében született.

Tiszajenőn   az  Ügyrendi  és  Szociális  Bizottság   hatáskörébe  tartoztak  például  a
Önkormányzati  segélyezés.   Polgármesteri  hatáskörbe  tartoztak  a  temetési  segély,  a
gyermekszületési támogatás, köztemetés.

Vezsenyen   a  Bizottság   hatáskörébe  tartoztak  az  önkormányzati  segély   elbírálásával
kapcsolatos ügyek, polgármesteri hatáskörbe tartoztak a temetési segély, krízis segély ügyek.

Ezen ügytípus teszi ki az összes önkormányzati hatósági ügy jelentős hányadát.

Az önkormányzati hatósági ügyben meghozott döntéssel szemben 2014. évben jogorvoslati
kérelem nem érkezett.

III. Államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok

A településeken  ellátandó,  a  településeket  közvetlenül  érintő  állami  feladatok  és  hatósági
hatáskörök egy része az előzőekben taglaltak szerint önkormányzati hatáskör.
Ezen önkormányzati  hatáskörökön túl számos  államigazgatási  hatósági ügy lebonyolítása
történik a közös hivatalban, mely ügyek elsődleges címzettje a jegyző illetve rajta keresztül az
illetékes ügyintézők.

Honvédelmi,  polgári  védelmi  és  katasztrófavédelmi   ügyekben  –  törvény,  vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján – a polgármester is kaphat államigazgatási hatósági
feladatot.

Államigazgatási hatósági ügyekben az elmúlt  évben a közös hivatalban összesen  1745 db
elsőfokú  határozat  született,  Tiszajenőn  1101  db,  Vezsenyen  644  db,  mely  határozatok
többsége ( 1093 db )  az adóigazgatási  ügyekre korlátozódott a helyi adók és a gépjármű
adózás tárgyában. 

A szociális ágazatban hozott határozatok  főleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal
kapcsolatosak .

Az egyéb  ügytípusokban  közlekedési igazgatás terén  terület-felhasználással kapcsolatos,
kereskedelmi  igazgatási  ügyben  üzlet  működéssel  kapcsolatos   határozatok  születtek,
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  igazgatás  terén  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény
tárgyában  születtek döntések, továbbá anyakönyvi és állampolgársági ügyben , személyi adat
és lakcím-nyilvántartási ügyben  ,egyéb igazgatási ügyben  és közoktatási és művelődésügyi
igazgatásban   születtek döntések.



Az  államigazgatási  hatósági  ügyekkel  kapcsolatosan  született  első  fokú  határozatokkal
szemben az elmúlt évben  jogorvoslat egyik településen sem érkezett. 

IV. Törvényességi vizsgálatok

2014.  évben törvényességi  vizsgálat  Vezseny településen   a  temető  rendelettel,  Tiszajenő
településen a talajterhelési és az adórendelettel kapcsolatosan indult. Mindkét önkormányzat
képviselő-testülete a törvényességi észrevételeket megtárgyalta, azzal egyetértett, elvégezte a
szükséges rendeletmódosításokat.

V. Személyi és tárgyi feltételek 

A  közös  hivatal  apparátusának   valamennyi  tagja  rendelkezik  a  munkaköre  ellátásához
jogszabályban előírt képesítéssel, így a munkavégzés személyi feltételei biztosítottak voltak.

A hatósági ügyekkel kapcsolatos előkészítő munkát az érdemi ügyintézők végezték, a jegyző
hatáskörébe utalt hatósági ügyek esetében a kiadmányozási jog ( az ügy érdemében hozott
határozat aláírásának joga )  a jegyző hatáskörében maradt.
A  Kirendeltség  feladatkörébe  tartozó  valamennyi  önkormányzati  és  államigazgatási   ügy
kiadmányozását Vezsenyen az aljegyző végezte.
Anyakönyvvezetői feladatkörükben az ügyintézők mindkét településen  önálló kiadmányozási
joggal rendelkeznek.

A  közös  hivatal  alakításáról  és  fenntartásáról  szóló  megállapodásban  foglaltaknak
megfelelően a  közös hivatal személyi állománya  összesen 11 fő , 7 fő a székhely  településen
Tiszajenőn, 4 fő a Vezsenyi  Kirendeltségen végezte munkáját.

A közös hivatal székhelyén és kirendeltségén egyaránt a köztisztviselők látják el a közcélú
foglalkoztatottak alkalmazásával és a munkavégzés szervezésével kapcsolatos feladatokat (pl.
alkalmazási  okiratok  készítése,  jelenléti  ívek  vezetése,  orvosi  alkalmassági  vizsgálatok
megszervezése.). 

2014 - ben bevezetésre került az  EPER nevezetű program, mely az elektronikus pénzügyi
nyilvántartást kezeli (pl. pénztár, bank, bér stb.) A program használata 
 jelentősen megnövelte az erre fordított munkaidőt. 

Munkánk alapja a hatályos jogszabályok ismerete, mely ismereteket folyamatosan szinten kell
tartanunk, illetve bővítenünk kell,  ehhez nagy segítséget adnak a Jász-Nagykun – Szolnok
Megyei  Kormányhivatal  által  szervezett  értekezletek,  továbbképzések,  a  szakmai
iránymutatást tartalmazó kiadványok, jogszabálygyűjtemények. 
2014. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében valamennyi köztisztviselő részt
vett kötelező szakmai továbbképzésen távoktatás keretében .

A  tárgyi  feltételek a  hivatali  munkavégzés  során  mindkét  településen   alapvetően
biztosítottak.  
A magas szintű és korszerű informatikai  háttér   a közigazgatás valamennyi területén  a napi
munkavégzés  alapvető  feltétele,  ezért  fenntartását  és  fejlesztését  folyamatosan  igyekszünk
biztosítani.   A  napi  munkavégzés  e  nélkül  elképzelhetetlen,  hiszen  szinte  valamennyi
munkafolyamathoz kapcsolódó adatszolgáltatás és  információáramlás  már  elektronikus úton



történik,  az  államigazgatási  szervek  nagy  része  elektronikus  úton  tartja  a  kapcsolatot  a
hivatallal.
 Folyamatosan  törekszünk   az  informatikai  hálózat  minőségének  szinten-tartására,  illetve
lehetőség szerinti korszerűsítésére.

Tiszajenőn a  községházán hiányosság az akadálymentes közlekedés biztosítása az épületen
belül, különös tekintettel  a mosdóhelyiségekre, a szűk ajtónyílásokra és a küszöbökre. 
Vezsenyen  a  községháza  akadálymentesített  épület,  így  biztosítja  a  mozgáskorlátozott
személyek számára is a komfortos ügyintézést.

Mindkét településen jellemző, hogy megfelelő hely hiányában az ügyféltér a folyosón került
kialakításra,  mely  sajnos  szűkös,  de  ennek  ellenére  kulturált  körülmények  között
várakozhatnak ügyfeleink.

VI. Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó  feladatok

A Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.   törvény   44.  §-a
alapján a  képviselő-testület  szükség  szerint,  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 
Tiszajenő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. évben  13 nyílt ülést és   5 zárt
ülést,  és Vezseny önkormányzatával közösen 4 együttes ülést  tartott.
 A  nyílt ülésből 8 rendes ülés, 5 soron kívüli ülés volt.
A  zárt ülésből  5 rendes ülés és   0  soron kívüli ülés volt.
2014. éven a képviselő-testület  Tiszajenőn 15 rendeletet alkotott és 150 határozatot hozott.
Tiszajenő  községben  az  Ügyrendi  és  Szociális  bizottság  8  alkalommal  ülésezett  és  300
határozatot hozott.

Vezseny  Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. évben 15  nyílt ülést és   2 zárt
ülést, és Tiszajenő önkormányzatával közösen 4 együttes ülést  tartott. Az ülésekből   9 rendes
ülés,  6  soron kívüli ülés volt.
A képviselő-  testület minden ülésén határozatképes volt.
2014. éven a képviselő-testület 20  rendeletet alkotott és  94 határozatot hozott.
Vezseny  községben a  Bizottság   2 nyílt és 3 zárt  ülést  tartott, az üléseken  összesen  17 db
határozat született.

A képviselő-testület  elé  kerülő előterjesztéseket   a tárgyban illetékes  ügyintéző,   illetve a
jegyző, az aljegyző készítette el.
A testület üléséről készült jegyzőkönyveket – a jogszabályi előírásnak megfelelően - az ülést
követően továbbítottuk a Kormányhivatal részére. 

Valamennyi  jegyzőkönyvet elektronikus úton továbbítunk a kormányhivatal   részére.
A jegyzőkönyveket évente beköttetjük, és az irattárban tároljuk.

2014.  évben  önkormányzati  rendelettel  kapcsolatosan  Alkotmánybírósági  határozat  egyik
településen sem született.

 A jegyző, illetve az  aljegyző  által a képviselő-testület döntése ellen törvényességi észrevétel
az elmúlt évben nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!



A fentiekben igyekeztem bemutatni a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben
végzett  tevékenységét.
Megítélésem  szerint  a  folyamatosan  változó  jogszabályi  környezet  és  az  egyre  nehezebb
gazdálkodási körülmények ellenére a hivatali  munka törvényesen és zökkenőmentesen folyt
az elmúlt évben.
 Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy továbbra is színvonalas,  hatékony, tovább javuló
feladatellátást biztosítva még teljesebb mértékben teljesítsük az ügyfelek és valamennyi külső
partnerünk igényeit.

Tiszajenő,  2014. április 9.
 
                                                                            Balláné Berecz Enikő
                                                                                                    aljegyző

IV. 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
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Vezseny  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV.  törvény  34.§-a  alapján  az  önkormányzat  a  4/2015.(II.19.)  számú  rendelet
(továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Ör. 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

93.974 E Ft Költségvetési bevétellel
95.634 E Ft Költségvetési kiadással
  1.660 E Ft Költségvetési egyenleggel, melyből
       61 E Ft működési
  1.599 E Ft felhalmozási

állapítja meg.”

 2.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete lép.
(3) Az Ör. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

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



Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
 Polgármester    aljegyző

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
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(IV.15.) Kt. számú határozata

Önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadásáról

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály törvényességi felhívását
„A helyi adókról” szóló 5/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban tudomásul
veszi, és gondoskodik a törvényes állapot helyreállításáról.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Értesülnek: 1.   Szabó Ferenc polgármester helyben

2. Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
3. Képviselő-testület tagjai helyben
4. JNSZ Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi,  Ellenőrzési  és Felügyeleti

Főosztály

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
6/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Vezseny  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés (a) és (h) pontjában és a Mötv.13.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva,  a  helyi  adókról  szóló  1990.  évi  C.  törvény  1.§-ának  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Építményadó



1.§ Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

2.§ Az adó évi mértéke: 50,-Ft/m2.

3.§ (1) Adómentes a magánszemély adóalany.

(2)  A  (1)  bekezdés  szerint  mentességre  jogosult  adóalanyok  mentesülnek  a  bevallás-
benyújtási kötelezettség alól is.

Magánszemélyek kommunális adója

4.§ Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000,-Ft.

5.§ (1) Mentesül  az adó megfizetése alól  a  lakcímnyilvántartás  szerinti  lakása után az az
adóalany,
a) aki tárgyévben saját háztartásában három, vagy több 18. év alatti gyermeket nevel, vagy
súlyosan fogyatékos gyermeket, vagy egyedülállóként két, vagy több 18. év alatti gyermeket
nevel, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér
összegét. Az adómentesség legkésőbb a gyermek 18. életévének betöltése évében illeti meg az
adóalanyt.
b)  aki  az  előző  év  végéig  a  65.  életévét  betöltötte  és  nincs  vele  együtt  élő  eltartásra
kötelezhető  közeli  hozzátartozója,  és  havi  nettó  jövedelme  nem haladja  meg  a  saját  jogú
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.
c) aki az előző év végéig a 65. életévét betöltötte, és akinek házastársa vagy élettársa az előző
év végéig a 65. életévét szintén betöltötte, és nincs velük együtt élő más eltartásra kötelezhető
közeli hozzátartozójuk, és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a saját jogú
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  mentesség  iránti  kérelmet  minden  év  március  15-ig  lehet
benyújtani.  A  kérelemhez  az  adózónak  mellékelni  kell  egy  hónapnál  nem  régebbi
jövedelemigazolást.

(3) Adómentes az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi telek, ami után
az adóalanyok mentesülnek a bevallás-benyújtási kötelezettség alól is.

Záró rendelkezések

6.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény,  valamint  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII.  törvény  rendelkezéseit  kell
alkalmazni. 

(2)  E rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  a  helyi  adókról  szóló  5/2014
(II.05.) Ör.sz. rendelet.

(3) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait 2015. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 

Vezseny, 2015. április 15. 



Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
polgármester aljegyző

VI. 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
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő rendeletet:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelete

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2007.(VI.01.) sz. Önkormányzati rendelet
módosításáról

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  Törvény  7.§  (3)  bekezdés  c)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján,  az Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  a.)  pontjában,  Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§(1)  1.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI.8.)  a településfejlesztési koncepcióról,
az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint
egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet  29§ a) pontjában és  a
partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá az országos településrendezési és
építési  követelményekről  szóló  253/1997.(XII.20.)  számú Kormányrendelet  (továbbiakban:
OTÉK) 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

- Hajdú  –  Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Hivatalának
Állami Főépítésze, Debrecen

- Közép – Tisza  Vidéki  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség,
Szolnok

- Jász  –  Nagykun  -  Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási
Szerve, Szolnok 

- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Szolnok
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
- Közép – Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
- Jász  –  Nagykun  -  Szolnok  Megyei  Kormányhivatal,  Szolnok  Járási  Építésügyi  és

Örökségvédelmi Hivatal, Szolnok
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
- Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Szolnok
- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen
- Jász  –  Nagykun  -  Szolnok  Megyei  Kormányhivatal  Növény-  és  Talajvédelmi

Igazgatósága, Szolnok
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Debrecen;



- Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt. Szolnok
- Víz- és Csatornamű Zrt, Szolnok
- Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt, Szolnok

- TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen
- E-On Zrt. Debreceni Régióközpont
- Magyar Telekom Nyrt. Debrecen
- Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat, Szolnok

- Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Budapest
- Közép- Tisza Vidéki Vízügyi Hatóság

véleményének kikérésével a 12/2007.(VI.01.) számú Önkormányzati  rendeletét  az alábbiak
szerint módosítja:

1. §

 Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed:

a.) Belterület falusias lakóterületének építési övezeteire

2. §

 A Rendelet II. fejezet Településrendezési előírások, 1. Lakóterületek fejezet 4. § -ának (2)
bekezdésének (Lf1 lakóterület) j.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ j.) Az építési övezetben új lakóépület építése esetén a tetőhajlásszög 0 – 45 ° közé essen. „ 

3. §

 A Rendelet II. fejezet Településrendezési előírások, 1. Lakóterületek fejezet 4. § -ának (3)
bekezdésének (Lf2 lakóterület) j.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ j.) Az építési övezetben új lakóépület építése esetén a tetőhajlásszög 0 – 45 ° közé essen. „ 

4. §

Záró rendelkezések

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul
az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan.
Fenti  rendelet  ezen  területtel  nem érintett  területeire  vonatkozóan  változatlan  tartalommal
hatályban marad.

(2) Jelen rendelet  a jóváhagyását követő 15. napján lép hatályba. 

Vezseny, 2015. április 15.

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester aljegyző



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

Szabó Ferenc polgármester
Korábban már tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy az egyház felmondta a közoktatási
megállapodásunkat.  Az  iskolát  a  KLIK  fogja  átvenni,  azonban  az  óvodát  mi  fogjuk
működtetni, mivel nem találtunk olyan intézményt, aki fogadta volna. 

Balláné Berecz Enikő aljegyző
Az óvoda vezetői állásra kötelező pályázatot kiírni, de a jelenlegi óvónő vállalta, hogy elvégzi
a vezetői képzést, és persze pályázik, az állásra. Az önkormányzat támogatásával végezné el
ezt a képzést.

Szabó Ferenc polgármester
Félévente  100  e  Ft  a  tandíj,  tehát  400  e  Ft-ba  kerülne  ez  az  önkormányzatnak,  amit  a
költségvetésünkből tudunk fedezni. Ehhez szükséges a testület jóváhagyása.

Ács László képviselő
Az  óvoda  üzemeltetésével  kapcsolatban  lesz  az  önkormányzatnak  több  kiadása  is,  ilyen
például  a  fűtés  díja  is,  ami  télen  elég  magas  szokott  lenni.  Nem  lehetne  valahogyan
korszerűsíteni a fűtés rendszert?

Szabó Ferenc polgármester
Valóban  magas  fűtés  költsége,  és  szükség  lenne  a  korszerűsítésre.  Ezt  talán  úgy is  meg
tudnánk oldani, hogy megosztanánk a fűtést,  két kazánt működtetnénk, mert pillanatnyilag
nagy területet fűtünk, és sok a hő veszteség. 
Várjuk,  hogy  végre  kiírásra  kerüljön  az  energetikai  pályázat  fűtéskorszerűsítésre,  és
nyílászáró cserére.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015.(IV.15.) Kt.sz.  határozata

Vezseny Községi Óvoda Alapító okiratának jóváhagyása

Vezseny Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a 86/2014. (XII.18.)
Kt.  határozatával,  figyelembe  véve  a  véleményezésre  jogosult  szervek  véleményét  -  az
előterjesztettek szerint elfogadja a Vezseny Községi Óvoda Alapító Okiratát,  mely alapító
okirat  jelen határozat  mellékletét  képezi.  Az alapító  okirat  és az intézmény alapítás  2015.
szeptember 01–jén lép hatályba. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító
okirat kiadmányozására és záradékolására.
A Képviselő-testület döntött, hogy óvoda intézményvezetői állás betöltésére pályázatot ír ki,
valamint  2015.09.01.  napjától  2015.10.31.  napjáig  ideiglenesen  megbízza  az  óvoda
intézményvezetőnek  Szekeresné  Vincze  Ágnes  (szül.név:  Szekeres  Ágnes,  szül.hely,  idő:
Kiskunfélegyháza, 1964.02.05., an.: Pap Veronika) 6060 Tiszakécske, Kölcsey F. u. 3. szám
alatti lakost.



Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 

1.) Képviselő testület tagjai helyben
2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 

16/2015.(IV.15.) Kt.sz. határozat melléklete

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  21.  §  (2)  bekezdése  alapján   Vezseny  Községi  Óvoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Vezseny Községi Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 5093 Vezseny, Kossuth utca 1-3. 

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. 09.01. 
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1
Szent István Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda 

5094 Tiszajenő, Széchenyi u. 28.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete
3.1.2. székhelye: 5093 Vezseny, Templom u. 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény 8.§-ban meghatározott óvodai nevelés feladatainak ellátása, a nevelési
program alapján. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Vezseny településen állandó lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel  rendelkező, valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte estén
más  településen  állandó  lakóhellyel  rendelkező  óvodáskorú  gyermekek  nevelése,
napközbeni  ellátása,  fejlesztő  és  felzárkóztató  foglalkozások  szervezése  a  hátrányos
helyzetű és az arra rászoruló gyermekek részére, felkészítés az iskolai oktatásra. 



4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2
091120  Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési  szerv illetékessége,  működési  területe:  Vezseny Község közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  23.§  alapján  az
intézmény  élén  magasabb  beosztású  vezető  áll.  Az  intézményt  egyszemélyi  felelős
vezető , az intézményvezető (óvodavezető) irányítja és vezeti. 
A pályáztatással kapcsolatos feladatokat Tiszajenői  Közös önkormányzati Hivatal látja
el. Az intézményvezetőt Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete, nyilvános
pályázat útján, határozott időre, 2 évre bízza meg. 
Az  óvodavezető  felett  a  munkáltatói  jogokat  Vezseny  Község  Önkormányzatának
polgármestere gyakorolja. 
Az  intézményvezető  a  hatályos  jogszabályoknak,  szabályzatoknak  megfelelően
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 
2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény 

3
egyéb  foglalkoztatásra
irányuló jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

5.3. A  költségvetési  szerv  szervezeti  felépítése  és  működése:  A  költségvetési  szerv  a
hatályos jogszabályok és szabályzatok alapján működik. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1. megnevezése: Vezseny Község Önkormányzata 
6.1.2. székhelye: 5093 Vezseny, Templom u. 1. 
6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1. típusa: óvoda
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdasági , pénzügyi, munkaügyi 

feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési

intézmény székhelyén: 25 fő
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan ingatlan vagyon  feletti az



helyrajzi
száma

hasznos
alapterülete
(m2)

rendelkezés  joga
vagy  a  vagyon
használati joga

ingatlan
funkciója,
célja

1

Vezseny, Kossuth utca 1-3. 458 173 Vagyon  feletti
rendelkezés  jogára
Vezseny  Községi
Önkormányzat
Képviselő  testület
mindenkor hatályos
vagyonrendeletének
szabályai  az
irányadók.  

Óvodai
nevelés

7. Záró rendelkezés
Záradék: 
Jelen alapító okiratot Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete 16/2015 (IV.15.)
Kt sz. határozatával hagyta jóvá és 2015. szeptember 1-én lép hatályba. 

Kelt: Vezseny, 2015. április 15.

P.H.
………………………………….

aláírás

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(IV.15.) Kt.sz.  határozata

Szekeresné  Vincze  Ágnes  Tiszakécske,  Kölcsey  F.  u.  3.  szám alatti  lakos  tandíjának
megfizetése

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, Hogy Szekeresné Vincze Ágnes
(szül.:  Vincze  Ágnes,  Kiskunfélegyháza,  1964.02.05.,  anyja  neve:  Pap  Veronika)
Tiszakécske, Kölcsey F. u. 3. szám alatti lakos tandíjának megfizetését a Gál Ferenc Főiskola
Pedagógiai Kar intézményben , vezető óvoda pedagógus szakon, amennyiben fent nevezett
személy az oktatási intézménybe beiratkozik, és az önkormányzattal tanulmányi szerződést
köt. Az iskola időtartama 4 félév, a tandíj 100.000 Ft/félév. A tanulmányok várható kezdete.
2015. szeptember 1., várható befejezés: 2017. június 30.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 

1.) Képviselő testület tagjai helyben
2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 



4.) Szekeresné Vincze Ágnes Tiszakécske, Kölcsey f. u. 3.

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

Szabó Ferenc polgármester
A  Szent  István  Római  Katolikus  Általános  Iskola  és  Óvoda  tájékoztatásul  megküldte  a
KISVIDRA  2005.  Kft-vel  kötött  vállalkozási  szerződés  módosítását,  amelyre  azért  volt
szükség, mert 2015. március 1-től 3%-kal emelkedik az ebédek nyersanyag költsége, és annak
megfelelőn emelkednek a térítési díjak is. A változástól várják, hogy az ételek egészségesebb
nyersanyagokból  készülnek,  és megfelelnek a szigorúbb jogszabályi  előírásoknak.  Kérik a
testület jóváhagyását.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015.(IV.15.) Kt.sz.  határozata

Gyermek és diákétkeztetés nyersanyag norma emeléséhez hozzájárulás

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Szent  István  Római  Katolikus
Általános Iskola és Óvoda, valamint  a KISVIDRA 2005. Kft.  között  létrejött  vállalkozási
szerződés  2.  számú  módosítása  szerinti,  2015.  március  1.  napjától  a  3%-os  élelmezési
nyersanyag norma emeléshez hozzájárul.

Határidő: azonnali
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 

1.) Képviselő testület tagjai helyben
2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 
4.) Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tiszajenő, Széchenyi u. 28.
5.) KISVIDRA 2005. Kft. Tószeg, Mátyás Király út 14.

IX. Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Dr. Szabó Andrea háziorvos rendelési ideje változna annyiban, hogy csütörtöki napon egy
órával korábban kezdődne a rendelés változatlan óraszám mellett.
A tiszajenői háziorvossal helyettesítik egymást, és ennek biztosításához szükséges a rendelési
idők módosítása.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 nem szavazattal, igenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:



Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015.(IV.15.) Kt. számú határozata

Dr. Szabó Andrea Háziorvosi Korlátolt  Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződés módosítása 

Vezseny  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Dr.  Szabó  Andrea
Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság feladat-ellátási szerződésének módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A  Képviselő-testület  jóváhagyja  a  feladat-ellátási  szerződésének  módosítását  az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

2.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  feladat-ellátási  szerződés
módosításának aláírásáról gondoskodjon.

3.) A  Képviselő  testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  módosított  feladat-ellátási
szerződések  egy  aláírt  példányát  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  Területi
Hivatala részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Határozatról értesül: 
1.) Képviselő testület tagjai helyben
2.) Szabó Ferenc polgármester helyben 
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben 
4.) Dr. Szabó Andrea Háziorvosi Kft

melléklet a 19/2015 (IV.15.) Kt. sz. határozathoz

Feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Vezseny Községi Önkormányzat
székhely: 5093 Vezseny, Templom u. 1. 
képviseli: Szabó Ferenc polgármester
(a továbbiakban: Megbízó )

másrészről

Dr. Szabó Andrea Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság   
székhely: 5091 Tószeg, Rákóczi u. 34/a
cégjegyzékszám: 16-19-013715
képviseli: dr. Szabó Andrea
(a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:



1./ Felek rögzítik, hogy 2011. december 14. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek egymással
háziorvosi alapellátás és iskola - egészségügyi ellátás területi ellátási kötelezettséggel. 

2./ Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés 15. pontja helyébe a következő
lép: 
„ Rendelési idő: 
Hétfő: 9.00-12.00 Vezseny   13.00-16.00 Tiszavárkony
Kedd: 8.00-11.00 Tiszavárkony
Szerda: 8.00-11.00 Tiszavárkony
Csütörtök: 8.00-12.00 Vezseny
Péntek: 8.00-11.00 Tiszavárkony

3./ Jelen megállapodás 2015. március 1 –től hatályos.

4.) Felek a feladat-ellátási szerződést és  módosításait változatlan tartalommal érvényben lévőnek
tekintik.

Jelen  szerződés  módosítást  Felek,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyező,  helybenhagyólag
aláírják.

Vezseny, 2015. ……….. 

…………………………………. …………………………………
                     Szabó Ferenc       dr. Szabó Andrea
             Megbízó képviseletében  Megbízott képviseletében

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

Szabó Ferenc polgármester
Javaslom,  hogy utasítsuk  el  a  kérelmet.  Ezzel  együtt  tájékoztatnám a képviselő-testületet,
hogy  a  roma  nemzetiségi  önkormányzat  többszöri  felszólítás  ellenére  sem  mutatta  be  a
bankszámla  kivonatait,  és  pénzügyi  bizonylatait,  így  azonban  mi  nem  tudunk  adatot
szolgáltatni  a  Magyar  Államkincstár  felé.  A dokumentumok bemutatására  most  írásban is
felszólítottuk az elnököt.

Péter Károly képviselő
Ha  a  képviselő-testülettől  kérnek  támogatást,  akkor  milyen  pénzből  finanszírozzák  a
rendezvényeiket?

Kormosné Lukács Katalin gazdálkodási főelőadó
Az állami támogatást már megkapták, a bankszámlájukra utalták, de erről nem tőlük, hanem a
MÁK-tól értesültünk. Sajnos nem tudjuk azt sem, hogy levették-e számlájukról, és költöttek-e
belőle, mivel egyetlen bizonylatot, vagy bankszámlakivonatot sem mutattak be, amit nekünk
viszont le kellene könyvelnünk, és az államkincstár felé adatot szolgáltatnunk.



Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015.(IV.15.) Kt. számú határozata

Vezsenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatáskérése

Vezseny  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  Vezsenyi  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  részére  pénzügyi  támogatást  nem  tud  biztosítani,  mivel  az  önkormányzat
2015. évi költségvetése erre vonatkozóan előirányzatot nem tartalmaz.

Határidő azonnali. 
Felelős: Szabó Ferenc polgármester
Erről értesülnek:
1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön,
2./ Szabó Ferenc polgármester helyben,
3./ Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben
4./ Vezsenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyben

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

A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel  nem  hangzott  el.  Szabó  Ferenc
polgármester  szavazást  rendelt  el  és  megállapította,  hogy a  Képviselő-testület  döntésekor
jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2015.(IV.15.) Kt. számú határozata

Vezseny Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.

Vezseny Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  államháztartás  számviteléről  szóló
4/2013. (I.11.) kormányrendelet 36. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának alakulásáról szóló tájékoztatást megtárgyalta, a szöveges értékelést és az 1-3
számú mellékletek alapján, az abban foglaltaknak megfelelően tudomásul vesz.

Erről értesülnek:
1.) Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön
2.) Szabó Ferenc polgármester helyben
3.) Balláné Berecz Enikő aljegyző helyben



XII. Napirendi pont tárgyalása

Szabó Ferenc polgármester
Az SZ-ZS 2003 Bt kéri, hogy engedjük el a 2014. és 2015. évi komp bérleti díjat. Kérelmüket
azzal indokolják, hogy a gyenge forgalom miatt a cégnek nincs bevétele.
Javaslom, hogy engedjük el a bérleti díjat.

Szabó Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy a Képviselő-testület
döntésekor jelenlévő képviselők száma 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2015.(IV.15.) 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 2014. és 2015 évi 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. SZ-ZS 2003. Bt. Vezseny Fő u. 30.

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

Kmf.

Szabó Ferenc Balláné Berecz Enikő
Polgármester aljegyző



1. sz. melléklet az 5/2015.(IV.16.)önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Ezer forint

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

#HIV!
Módosított
előirányzat

Ezen belül:

  Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Állami
feladat

  

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 16 601 16 638 16 638   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 401 15 402 15 402   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása      

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása      

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 1 200   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  36 36   

1.6. Elszámolásból származó bevételek      

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 3 071 8 420 8 420   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei      

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 071 8 420 8 420   

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) 26 797 26 797 26 797   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások      

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 26 797 26 797 26 797   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 11 624 11 624 11 327 297  

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 2 069 2 069 2 069   

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 069 2 069 2 069   

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói      

4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)      

4.2. Gépjárműadó 8 995 8 995 8 698 297  

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 435 435 435   

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 125 125 125   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 2 506 2 506 2 506   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke      

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 126 1 126 1 126   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 990 990 990   

5.4. Tulajdonosi bevételek 86 86 86   

5.5. Ellátási díjak      

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 304 304 304   

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése      

5.8. Kamatbevételek      

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés      

5.11. Egyéb működési bevételek      

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 25 200 25 200 25 200   

6.1. Immateriális javak értékesítése      

6.2. Ingatlanok értékesítése 25 200 25 200 25 200   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      

6.4. Részesedések értékesítése      

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 1 700 1 700 1 700   



7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv.      

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 700 1 700 1 700   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 089 1 089 1 089   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiv. 432 432 432   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 657 657 657   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 88 588 93 974 93 677 297  

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)      

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)      

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 660 1 660 1 660   

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 660 1 660 1 660   

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)      

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      

13.3. Betétek megszüntetése      

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)      

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele      

    15. Váltóbevételek      

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 1 660 1 660 1 660   

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
(9+17)

90 248 95 634 95 337 297  

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat  Ezer forint

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
#HIV!

Módosított
előirányzat

Ezen belül

  
Kötelező 
feladat

Önként 
vállalt

Állami 
feladat

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 36 061 40 949 40 652 297  

1.1. Személyi  juttatások 7 268 11 570 11 570   

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 575 2 160 2 160   

1.3. Dologi  kiadások 17 432 17 433 17 433   

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 602 5 602 5 602   

1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 184 4 184 3 887 297  

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések      

1.8.    - Elvonások és befizetések      

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      

1.10.
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre
     

1.11.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
     

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3 238 3 238 3 238   



1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      

1.14.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
     

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások      

1.16.    - Kamattámogatások      

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 946 946 649 297  

1.18. Tartalékok      

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék      

1.20.    - Céltartalék      

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 54 187 54 685 54 685   

2.1. Beruházások 26 797 27 295 27 295   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      

2.3. Felújítások 2 190 2 190 2 190   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 25 200 25 200 25 200   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      

2.7.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre
     

2.8.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
     

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      

2.11.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
     

2.12.    - Lakástámogatás      

2.13.
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre
25 200 25 200 25 200   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 90 248 95 634 95 337 297  

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)      

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)      

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      

5.3. Kincstárjegyek beváltása      

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      

5.5. Belföldi kötvények beváltása      

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)      

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése      

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai      

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)      

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása      

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása      

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása      

7.4.
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

Szervezeteknek
     

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek      

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek      

9. Váltókiadások      

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)      

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 90 248 95 634 95 337 297  

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

3. sz. táblázat  Ezer forint



1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 
kiadások 3. sor) (+/-)

-1 660 -1 660 -1 660   

2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. 
sor - finanszírozási kiadások 10. sor)(+/-)

1 660 1 660 1 660   



                                 I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)                                 Ezer forintban
2.1. m

elléklet az 5/2015. (IV
.16) önkorm

ányzati rendelethez

Sor-
szám

Bevételek  Kiadások  

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV!

A B C D E

1. Önkormányzatok működési támogatásai 16 638 Személyi juttatások 11 570

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 420 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 160

3. 2.-ból EU-s támogatás  Dologi kiadások 17 433

4. Közhatalmi bevételek 11 624 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 602

5. Működési bevételek 2 506 Egyéb működési célú kiadások 4 184

6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 700 Tartalékok  

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    

8.     

9.    

10.     

11.     

12.     

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 40 888 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 40 949

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 61 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 61 Likviditási célú hitelek törlesztése  

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele  Rövid lejáratú hitelek törlesztése  

17.    Betét visszavonásából származó bevétel  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek  Kölcsön törlesztése  

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)  Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése  

21.    Értékpapírok bevételei  Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek  

22. Váltóbevételek  Váltókiadások  

23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 61 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)  

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 40 949 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 40 949
26. Költségvetési hiány: 61 Költségvetési többlet: -
27. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: -

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2.



m
elléklet a 5/2015.(IV

.16.) önkorm
ányzati rendelethez

Ezer
forintban !

Sor-
szám

Bevételek  Kiadások  

Megnevezés #HIV! Megnevezés #HIV!

A B C D E

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 26 797 Beruházások 27 295

2. 1.-ből EU-s támogatás  1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  

3. Felhalmozási bevételek 25 200 Felújítások 2 190

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 089 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)  Egyéb felhalmozási kiadások 25 200

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek    

7.     

8.     

9.     

10.     

11.   Tartalékok  

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 53 086 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 54 685

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 1 599 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 599 Hitelek törlesztése  

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele  Rövid lejáratú hitelek törlesztése  

16. Betét visszavonásából származó bevétel  Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  

17. Értékpapír értékesítése  Kölcsön törlesztése  

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek  Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )  Betét elhelyezése  

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  Pénzügyi lízing kiadásai  

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele    

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    

23. Értékpapírok kibocsátása    

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek    

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 1 599 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)  

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 54 685 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 54 685
27. Költségvetési hiány: 1 599 Költségvetési többlet: -
28. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet:  

3. sz. melléklet az 5/2015.(IV.16.) önkormányzati rendelethez



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés
kezdési és

befejezési éve
#HIV! #HIV! #HIV!

A B C D E F=(B-D-E)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 
eszközvásárlás - hulladészállító gépjármű

53 594 2014-2015 26 797 26 797  

Szerszám beszerzés közfoglalkoztatási pályázat alapján 498 2015  498  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ÖSSZESEN: 54 092  26 797 27 295  



1. sz. melléklet a 21/2015.((IV.15.) Kt. számú határozathoz

1. sz. táblázat  Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím
eredeti

előirányzat
módosított
előirányzat

teljesítés

1 2 3 4  

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 20 874 26 394 25 993

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 13 378 13 378 13 378

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása    

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 6 681 6 681 6 280

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 797 797 797

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 18 5 344 5 344

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  194 194

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 6 183 13 706 13 601

2.1. Elvonások és befizetések bevételei    

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 183 13 706 13 601

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás    

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)  55 127 28 344

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  55 127 28 344

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele    

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei    

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás    

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 8 765 10 065 11 517

4.1. Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.) 1 814 1 814 2 081

4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 814 1 814 2 081

4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói    

4.2. Gépjárműadó 6 521 7 821 8 860

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 345 345 425

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 85 85 151

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 1 677 3 451 3 896

5.1. Készletértékesítés ellenértéke    

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 834 834 984

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 421 608 755

5.4. Tulajdonosi bevételek 86 1 022 1 047

5.5. Ellátási díjak    

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 336 681 806

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése    

5.8. Kamatbevételek  4 2

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei    

5.10. Egyéb működési bevételek  302 302

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 25 200 25 200  

6.1. Immateriális javak értékesítése    

6.2. Ingatlanok értékesítése 25 200 25 200  

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése    

6.4. Részesedések értékesítése    

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek    

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 700 1 380 850

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    

7.2.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről  
700 700  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  680 850

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    



8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 817 1 817 1 412

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről    

8.2.
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről
432 432 27

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 385 1 385 1 385

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)    

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 65 216 137 140 85 613

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)    

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele    

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)    

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása    

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása    

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 8 400 12 653 12 653

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 400 12 653 12 653

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele    

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)  664 664

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  664 664

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése    

13.3. Betétek megszüntetése    

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)    

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése    

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása    

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele    

    15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    

    16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 8 400 13 317 13 317

    17.
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 
(9+16)

73 616 150 457 98 930

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek
2014. évi

előirányzat
  

1 2 3   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 167 63 321 56 106

1.1. Személyi  juttatások 9 786 14 280 14 225

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 968 2 558 2 442

1.3. Dologi  kiadások 14 362 21 090 16 724

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 560 8 239 7 840

1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 491 17 154 14 875

1.6.  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések    

1.7.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    

1.8.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre    

1.9.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
   

1.10.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 390 2 901 2 893

1.11.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

1.12.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
 1 000 1 000

1.13.    - Árkiegészítések, ártámogatások    

1.14.    - Kamattámogatások    

1.15.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 101 13 253 10 982

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 34 449 86 472 31 971

2.1. Beruházások  54 123 27 099



2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás    

2.3. Felújítások 4 618 7 149 4 872

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás    

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 29 831 25 200  

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre    

2.7.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre
   

2.8.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre
   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre    

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre    

2.11.
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre
   

2.12.    - Lakástámogatás    

2.13.
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre
29 831 25 200  

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)    

3.1. Általános tartalék    

3.2. Céltartalék    

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 73 616 149 793 88 077

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)    

5.1.    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    

5.2.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    

5.3.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése    

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    

6.1.    Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása    

6.2.    Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása    

6.3.    Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása    

6.4.    Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása    

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)  664  

7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    

7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  664  

7.3.  Pénzeszközök betétként elhelyezése    

7.4.  Pénzügyi lízing kiadásai    

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)    

8.1.  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása    

8.2.  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása    

8.3.  Külföldi értékpapírok beváltása    

8.4.  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése    

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)  664  

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 73 616 150 457 88 077

 
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban  

1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési 
kiadások 4. sor) (+/-)

-8 400 -12 653 -2 464

2.
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. 
sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

8 400 12 653 13 317



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. sz. m
elléklet a 21/2015.(IV

.15.) K
t.sz. határozathoz

 Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek    Kiadások    

Megnevezés
2014. évi
eredeti

előirányzat

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi
teljesítés

Megnevezés
2014. évi
eredeti

előirányzat

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi
teljesítés

A B C D E F G H I

1. Önkormányzatok működési támogatásai 20 874 26 394 25 993 Személyi juttatások 9 786 14 280 14 225

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 183 13 706 13 601 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 968 2 558 2 442

3. 2.-ból EU-s támogatás    Dologi kiadások 14 362 21 090 16 724

4. Közhatalmi bevételek 8 765 10 065 11 517 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 560 8 239 7 840

5. Működési célú átvett pénzeszközök 700 1 380 850 Egyéb működési célú kiadások 5 491 17 154 14 875

6. 5.-ből EU-s támogatás    Tartalékok    

7. Egyéb működési bevételek 1 677 3 451 3 896     

8.         

9.        

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 38 199 54 996 55 857 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 39 167 63 321 56 106

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 8 400 12 653 12 653 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása    

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 8 400 12 653 12 653 Likviditási célú hitelek törlesztése    

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése    

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek    Kölcsön törlesztése    

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)  664 664 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele    Betét elhelyezése    

21.   Államháztartáson belüli megelőlegezés  664 664 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése  664  

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 8 400 13 317 13 317 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)  664  

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 46 599 68 313 69 174 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 39 167 63 985 56 106
24. Költségvetési hiány: 968 8 325 249 Költségvetési többlet: - - -

25. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: 7 432 4 328 13 068



2.2. sz. melléklet  a 21/2015.(IV.15.) Kt.sz. határozathoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
 Ezer forintban 

Sor-
szám

Bevételek    Kiadások    

Megnevezés
2014. évi
eredeti

előirányzat

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi
teljesítés

Megnevezés
2014. évi
eredeti

előirányzat

2014. évi
módosított
előirányzat

2014. évi
teljesítés

A B C D E F G H I

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  55 127 28 344 Beruházások  54 123 27 099

2. 1.-ből EU-s támogatás    1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás    

3. Felhalmozási bevételek 25 200 25 200  Felújítások 4 618 7 149 4 872

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 1 385 1 385 1 385 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás    

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)    Egyéb felhalmozási kiadások 25 200 25 200  

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 432 432 27     

7.         

8.         

9.         

10.         

11.     Tartalékok    

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 27 017 82 144 29 756 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 29 818 86 472 31 971

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)    Értékpapír vásárlása, visszavásárlása    

14. Költségvetési maradvány igénybevétele    Hitelek törlesztése    

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    

16. Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése    

17. Értékpapír értékesítése    Kölcsön törlesztése    

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek    Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )    Betét elhelyezése    

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    Pénzügyi lízing kiadásai    

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele        

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele        

23. Értékpapírok kibocsátása        

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek        

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)    Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)    

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 27 017 82 144 29 756 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 29 818 86 472 31 971
27. Költségvetési hiány: 2 801 4 328 2 215 Költségvetési többlet: - - -

28. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: - - -



3. sz. melléklet a 21/2015.(IV.15.) Kt.sz. határozathoz

MARADVÁNYKIMUTATÁS

sor-
szám

Megnevezés Önkormányzat

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 85 613

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 88 077

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) -2 464

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 13 317

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) 13 317

A Alaptevékenység maradványa (I+II) 10 853

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei  

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai  

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) 0

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei  

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai  

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) 0

B Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV) 0

C Összes maradvány (A+B) 10 853

D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 023

E Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) 7 830

F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) 0

G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) 0
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