TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete következő ülését 2016. november 21én du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre
ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONT:
1./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti
és Működési Szabályzatának elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai
programjának elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásáról szóló
109/2016.(VI. 30.) KT. számú határozatának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Társulás

megkeresésének

10./ Dr. Bóné Mónika közérdekű feladat ellátásához szükséges önkormányzati lakás
iránti kérelmének elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

11./ Tájékoztatás a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda számára
megküldendő szövegjavaslatról, mely született a helyi adókról szóló önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában, mely szükségessé vált a helyi iparűzési
adómentesség/adókedvezmény bevezetése (2017. január 1. napjától a háziorvos,
fogorvos, védőnő vállalkozók számára) okán
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ A 2017 évi költségvetési törvényben megjelent módosítás realizálása a közétkeztetés
költségvetési szerv révén történő üzemeltetéséről való döntés
(Szóbeli előterjesztés alapján)
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Zárt ülés:
1./

NAK állásfoglalás ellen benyújtott kifogás megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege, 2016. november 18.
Tisztelettel:
Szilágyi Sándor
polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Kertész Marianna

…. Napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2016. november 21-én tartandó ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.17.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletét harmadik alkalommal
kívánjuk módosítani.
A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, az
élelmezési tevékenység évközi átszervezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzatrendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzatrendezése indokolja, melyek a következőek:
-

A Belügyminisztérium a BMÖGF/69-50/2016 számú döntése alapján az EBR42
önkormányzati információs rendszerben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra beadott pályázatunkra 6.084.570 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít. A támogatás kizárólag 1597 mázsa barnakőszén
beszerzéséhez használható fel. A tüzelőanyag kiosztásáról az önkormányzat a szociális
rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó önkormányzati
rendelet alapján gondoskodik.

-

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet alapján november hónapban járó Erzsébetutalványokhoz 3.620 ezer Ft összegű támogatási igényt nyújtottunk be. Az érintettek
részére az utalványok november hónapban kerülnek kiosztásra.

-

Az eredeti költségvetés tervezése során számításba vételre kerültek azok a kistérségi
startmunka programok és hosszabbidejű közfoglalkoztatás, amelyek aláírt hatósági
szerződéssel rendelkeztek a tervezés időszakában.
Az eltelt időszakban a sikeres pályázatnak köszönhetően egyéb mintaprogram keretein
beül Állatállomány bővítés céljából
• 3 fővel 2016.10.10-től 2017.02.28.-ig terjedő időintervallumban pályázatot nyert.
.

A program a bérek és járulékok, valamint a dologi kiadások tekintetében is 100%-os
támogatási intenzitású.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági
szerződés alapján a várható támogatások összege 3.851 ezer Ft.
A 2016. évi költségvetést érintő kiadások összege 1.870 ezer Ft, melyből a bérre 418
ezer Ft, a szociális hozzájárulási adóra 57 ezer Ft, dologi kiadásra 1.395 ezer Ft
fordítható.
-

A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 15 ezer Ft átvett pénzeszköz
érkezett.

-

A társadalmi szervezetek részére a pályázható támogatások előirányzatból a Tiszacsegei
Városi Sportegyesület 500 ezer Ft, a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 286
ezer Ft, támogatást kapott.

-

A gyermekétkeztetési feladatok ellátásán év közben változtatott a Képviselő-testület. A
költségvetési rendeletben tervezett kiadások előirányzatai a vállalkozás által nyújtott
szolgáltatások elszámolásához kerültek beállításra, ezért szükséges a vásárolt élelmezési
kiadások időarányos átcsoportosítása a saját főzőkonyha élelmiszer és rezsi kiadásainak
előirányzataihoz.
A Városi Óvoda és Bölcsőde intézményben felszabadult vásárolt élelmezési kiadások
átcsoportosítására 11.295 ezer Ft összegben kerül sor, mivel az átszervezést követően a
gyermekélelmezéssel kapcsolatos kiadások az Önkormányzat költségvetésében jelennek
meg. Az átcsoportosított összeg az Önkormányzat költségvetési kiadásai között az
élelmiszer beszerzések és rezsi kiadások között beépítésre kerül.
Az átcsoportosított összeggel egyezően a Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény
finanszírozása csökken.
Az Önkormányzat költségvetésében a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatai 36.276 ezer
Ft összegben kerülnek átcsoportosításra élelmiszer, rezsi, egyéb szolgáltatás és eszköz
beszerzési kiadásokhoz.
Az Önkormányzat költségvetésében előirányzat átcsoportosításra kerül sor a működési
kiadások kiemelt előirányzataiból a beruházási kiadások előirányzataihoz a Tiszacsege
775/1 hrsz számú, és a Tiszacsege 196/2 hrsz számú ingatlanok megvásárlásához.

Jelen rendeletmódosításba részletesen az alábbi döntések kerültek beépítésre.

BEVÉTELEK:
1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
Tiszacsege Város Önkormányzata
- Szociális célú tüzelő támogatás

adatok ezer Ft-ban
6085
6085
6085

2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről
Tiszacsege Város Önkormányzata
- Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

3620
3620
3620

3. Átvett pénzeszközök

1885

Működési célú pénzeszköz átvétel
Tiszacsege Város Önkormányzata

1885
1885

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal támogatása
startmunka minta program bonyolításához
- MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez
támogatás

1870
15

A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 11.590 ezer Ft-tal
növekszik, ennek következtében az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege
1.419.366 ezer Ft azaz Egymilliárd-négyszáztizenkilencmillió - háromszázhatvanhatezer
forintra módosul.
KIADÁSOK:

adatok ezer Ft-ban

4. Működési kiadások

573

Személyi jellegű kiadások
Tiszacsege Város Önkormányzata
- Közmunka, közfoglalkoztatási program személyi
jellegű
kiadásai
Munkaadókat terhelő járulékok
Tiszacsege Város Önkormányzata
- Közmunka, közfoglalkoztatási program szociális
hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tiszacsege Város Önkormányzata
- Szociális tüzelő támogatás
- Gyermekvédelmi étkezési utalvány

418
418
418

57
57
57
9705
9705
6085
3620

Céljellegű támogatások
Tiszacsege Város Önkormányzata

0
0

- Pályázható támogatások előirányzat csökkentése

-786

- Tiszacsege Város Sportegyesület támogatása

500

- Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület
támogatása

286

Dologi kiadások

-9607

Tiszacsege Város Önkormányzata
- Közmunka, közfoglalkoztatási program
dologi kiadásai

2095
1395

1098 ezer Ft anyag + 297 ezer Ft ÁFA

- Közterület gondozás dologi kiadásai

15

12 ezer Ft + 3 ezer Ft ÁFA

- Óvodai étkeztetés élelmiszer beszerzés

5085

- Óvodai étkeztetés rezsi kiadások /karbantartás/

1685

- Óvodai étkeztetés ÁFA kiadásai

1880

- Bölcsődei étkeztetés élelmiszer beszerzés

1281

- Bölcsődei étkeztetés rezsi kiadásai
/szakmai anyag beszerzés/

802

- Bölcsődei étkeztetés ÁFA kiadásai

562

- Vásárolt élelmezés előirányzat átcsoportosítás:

-34276

- Iskolai intézményi étkeztetés élelmiszer beszerzés

21815

- Intézményen kívüli étkeztetés élelmiszer beszerzés

9797

- Munkahelyi étkezés élelmiszer beszerzés

163

- Iskolai intézményi étkeztetés egyéb anyag beszerzés

500

- Iskolai intézményi étkeztetés egyéb
szolgáltatási kiadás

2000

- Államháztartáson belüli megelőlegezések
előirányzat növelése
- Vásárolt élelmezés előirányzat átcsoportosítás

1
-2000

konyhai gépek, eszközök beszerzéséhez
- Működési c. Áfa előirányzat átcsoportosítása
fejlesztési c. Áfa előirányzathoz

-540

- Egyéb készlet előirányzat átcsoportosítás
ingatlan beszerzéshez

-7530

- Működési c. Áfa átcsoportosítása fejlesztési c.
Áfa előirányzataihoz

-540

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
- Egyébanyag előirányzat átcsoportosítás
felújítási kiadások előirányzataihoz

-407
-320

- Működési c. előirányzat átcsoportosítás
felújítási Áfa előirányzatához

-87

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

-11295

- Óvodai étkeztetés vásárolt élelmezés

-6770

- Bölcsődei étkeztetés vásárolt élelmezés

-2083

- Óvodai étkeztetés Áfa

-1880

- Bölcsődei étkeztetés Áfa

-562

5. Beruházási kiadások

10610
10610

Tiszacsege Város Önkormányzata
- Iskola konyha részére gép és eszköz beszerzés
(2000 ezer Ft+540 ezer Ft Áfa)

2540

- Tiszacsege Fő u. 69. szám alatti 3.181 m2
területű ingatlan vásárlás hrsz: 775/1

5530

- Tiszacsege Tisza u. ..szám alatti 2.380 m2
területű ingatlan vásárlás hrsz:196/2
( 2000 ezer Ft+ 540 ezer Ft Áfa)

2540

6. Felújítási kiadások

407
407

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
- Járművek felújítása (320 ezer Ft + 87 ezer Áfa)

407

A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 11.590 ezer Ft-tal
növekszik, ennek következtében az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszege
1.419.366 ezer Ft azaz Egymilliárd négyszáztizenkilencmillió - háromszázhatvanhatezer
forintra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.
Tiszacsege, 2016. november 16.

Szilágyi Sándor
polgármester
Készítette:
Lenténé Péva Anna

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)
A tervezett jogszabály:
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:

2016. évi költségvetéséről szóló
szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásának közvetlen
társadalmi hatása nincs.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása van.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása nincs.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 34.§ rendelkezik az előirányzat
módosítás, átcsoportosítás kötelezettségről.
Mulasztásban megnyilvánuló
jogszabálysértés.

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet
elfogadása és alkalmazása nem igényel
többletforrást.

Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

Kelt: 2016.11.16.
dr. Kertész Marianna
jegyző

Rendelettervezet
Tiszacsege Város Önkormányzata
…../2016. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a) 1.283.768 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.398.823 ezer Ft költségvetési kiadással és
c) 115.055 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 25.390 ezer Ft a
működési hiány és 89.665 ezer Ft a felhalmozási hiány.”
2.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3 .§

(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
A Rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
A Rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4.§

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
A Rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
A Rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
A Rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
1

5.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A Rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
A Rendelet 27. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
A Rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
A Rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
A Rendelet 31. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
A Rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
A Rendelet 34. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
6.§

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tiszacsege, 2016. november 16.
Szilágyi Sándor
polgármester

dr. Kertész Marianna
jegyző

2

1. melléklet az ../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ezer forintban

A

B

C

D

Rovatszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

1
B1
B111
B112
B113
B114
B115
B116

2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevétel

1 061 560
141 019
95 465
180 822
9 076
95 951

1 058 645
163 979
94 436
182 302
9 254
69 033
2 405

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

522 333

521 409

B12
B13
B14
B15
B16

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

539 227

537 236

15 870
8 424

3 654
15 870
11 579

119 442

119 442

40 137
65 100

40 137
65 100

6 200
6 380

6 200
6 380

77 680

77 680

ebből központi költségvetési szervtől
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2
B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3
B311
B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
Magánszemélyek jövedelmadói
Társaságok jövedelemadói

B31
B32
B33
B34
B351
B352
B353
B354
B355

Jövedelemadók (B311+B312)
Szociálsi hozzájárulási
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítés és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B35
B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
Egyéb közhatalmi bevételek

B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63

Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B7
B71
B72
B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8
B811
B812
B813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ebből központi költségvetési szervtől

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1 625

1 625

104 821
355
46 234
1 672
31 874
4 965
19 711

104 821
355
46 234
1 672
31 874
4 965
19 711

10

10

60

60
800
800
1 285 823
57 259

1 283 768
135 598
5 000

57 259

130 598

57 259

135 598

1 343 082

1 419 366

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1
K1
K2
K3
K4
K5

K6
K7
K8

2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
ebből Társulások és költségvetési szerveik
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ebből egyéb civil szervezetek
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Tartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9)

1 270 510
650 506
127 827
403 288
42 277
46 612

1 308 358
675 912
131 642
394 371
55 636
50 797

25 112

25 112

13 500

13 500

8 000

8 000

52 029
47 951
4 078

90 465
67 938
20 727
1 800

1 322 539
20 543
5 250

1 398 823
20 543
5 250

14 997

14 997

296

296

20 543

20 543

1 343 082

1 419 366

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat

Ezer forintban

A
1.

1

B

C

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

D
-36 716

-115 055

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4. sz. táblázat

Ezer forintban

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

C

D

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

36 716

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

57 259

135 598

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

53 392

126 731

1.1.2.

115 055

3 867

8 867

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

20 543

20 543

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

14 997

14 997

5 546

5 546

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

2. melléklet a ........./2016. (.......) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Ezer forintban

1. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

A

B

C

D

Rovatszám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

1
B1
B111
B112
B113
B114
B115
B116

2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 060 821
141 019
95 465
180 822
9 076
95 951

1 055 745
163 979
94 436
182 302
9 254
69 033
2 405

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

522 333

521 409

B12
B13
B14
B15
B16

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

538 488

534 336

69 442

69 442

65 100

65 100

ebből központi költségvetési szervtől
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2
B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B3
B311
B312

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
Magánszemélyek jövedelmadói
Társaságok jövedelemadói

B31
B32
B33
B34
B351
B352
B353
B354
B355

Jövedelemadók (B311+B312)
Szociálsi hozzájárulási
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítés és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4 317

4 317

B35
B36

Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
Egyéb közhatalmi bevételek

69 417

69 417

25

25

B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63

Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

60 751

60 751

15 180
1 672
28 356
4 502
11 031

15 180
1 672
28 356
4 502
11 031

10

10

B7
B71
B72
B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8
B811
B812
B813

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ebből központi költségvetési szervtől

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

60

60
800
800
1 191 014
53 392

1 186 798
129 963
5 000

53 392

124 963

53 392

129 963

1 244 406

1 316 761

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK
Ezer forintban

2. sz. táblázat

1.

A

B

C

D

Rovatszám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

3

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1
K1
K2
K3
K4
K5

2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
ebből Társulások és költségvetési szerveik
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ebből egyéb civil szervezetek
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Tartalék

K6
K7
K8

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

1 177 455
620 316
119 579
365 096
39 352
33 112

1 217 471
646 994
123 746
356 723
52 711
37 297

25 112

25 112

8 000

8 000

46 763
46 763

73 056
54 607
16 649
1 800

1 224 218
20 543

1 290 527
20 543

5 250

5 250

14997

14997

296

296

20 543

20 543

1 244 761

1 311 070

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Ezer forintban

3. sz. táblázat
A
1.

1

B
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D
-33 204

-103 729

3. melléklet a ........./2016. (....) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
1. sz. táblázat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Ezer forintban

A
Rovatszám
1
B1
B111
B112
B113
B114
B115
B116

B
Bevételi jogcím
2
Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116)

B12
B13
B14
B15
B16

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

C

D

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

3

4
739

2 900

739

2 900

50 000

50 000

40 137

40 137

6 200
2 063

6 200
2 063

8 263

8 263

1 600
44 070
355
31 054

1 600
44 070
355
31 054

3 518
463
8 680

3 518
463
8 680

94 809
3 867

96 970
5 635

ebből központi költségvetési szervtől
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
B2
B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B3
B311
B312
B31
B32
B33
B34
B351
B352
B353
B354
B355
B35
B36
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B8
B811
B812
B813

Közhatalmi bevételek (B31+..+B36)
Magánszemélyek jövedelmadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók (B311+B312)
Szociálsi hozzájárulási
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítés és forgalmi adók
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355)
Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+B82+B83)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei
Maradvány igénybevétele

B81

Belföldi finanszírozás bevételei (B811+ ..+ B812)

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

ebből központi költségvetési szervtől

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

3 867

5 635

3 867

5 635

98 676

102 605

Tiszacsege Vár os Önkor ányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat
1.

A
Rovatszám

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1
K1
K2
K3
K4
K5

K6
K7
K8

B
Kiadási jogcímek
2
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
ebből Társulások és költségvetési szerveik

C

D

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

3

4

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
ebből egyéb civil szervezetek
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
- Kamatkiadások
- Tartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
- Lakástámogatás

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8)
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

89 526
27 846
7 607
37 648
2 925
13 500

88 242
28 918
7 896
35 003
2 925
13 500

13 500

13 500

5 266
1 188
4 078

6 944
2 866
4 078

94 792

95 186

94 792

95 186

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
A
1.

1

Ezer forintban
B
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

C

D
17

1 784

Ezer forintban
A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

5.

6.

7.

Bevételek
1.

Kiadások

Megnevezés

2016. évi előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

2

3.

4.

1
Közhatalmi bevételek

119 442

119 442

Személyi juttatások

650 506

675 912

Intézményi működési bevételek

104 821

104 821

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 827

131 642

Önkormányzat működési támogatása

522 333

521 409

Dologi kiadások

403 288

394 371

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

539 227

537 236

Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 277

55 636

Egyéb működési célú kiadások

46 612

50 797

1 270 510

1 308 358

24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

26.

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

27.

25.
26.
27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)
Költségvetési hiány:
Tár gyévi hiány:

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

28.
29.

- 5.-ből: EU támogatás
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

60

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú)
Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )
Költségvetési maradvány igénybevétele

1 285 823

1 282 968

53 392

126 731

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

53 392

126 731

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

14 997

14 997

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

14 997

14 997

1 285 507

1 323 355

1 285 507
15 313
53 708

1 323 355
86 344

Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

53 392

126 731

1 339 215

1 409 699

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 339 215
-

1 409 699
25 390
-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)
Költségvetési többlet:
Tár gyévi többlet:

4. melléklet a ………../2016. (……) önkormányzati

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sor szám

rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkor mányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege
(Önkor mányzati szinten)
Ezer forintban
A

B

C

D

Egyéb felhalmozási kiadások

Bevételek
1.

2.
3.

Kiadások

Megnevezés

2016. évi
előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

Megnevezés

2016. évi
előir ányzat

2016. évi módosított
előir ányzat

1

2

3

4

5

6

7

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Beruházások

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

29.

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

30.

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

31.
32.
33.

29.
30.
31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)
Költségvetési hiány:
Tár gyévi hiány:

Címzett és céltámogatások

47 951

67 938

4 078

20 727
1 800

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Kölcsön visszatérülés

800

Költségvetési bevételek összesen:

800

Tartalékok
Kölcsön nyújtása

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)
Költségvetési maradvány igénybevétele

3 867

3 867

3 867

3 867

Költségvetési kiadások összesen:

90 465

5 250

5 250

296

296

5 546

5 546

57 575

96 011

57 575
-

96 011
-

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

52 029

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

5 000

Betét elhelyezése

5 000

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

3 867

8 867

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

3 867

9 667

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3 867
52 029
53 708

9 667
89 665
91 344

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)
Költségvetési többlet:
Tár gyévi többlet:

5. melléklet a ………../2016. (……….) önkormányzati rendelethez

15.

G

Sor szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

F

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata
Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként
Ezer forintban

1.

A

B

C

D

E

F

G

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi előirányzat

2016. évi módosított
előirányzat

2016. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5)

Mezőgazdasági startmunka program palántázó gép vásárlás

635

2016

635

635

4.

Mezőgazdasági startmunka program előnevelt jérce vásárlás

267

2016

267

267

5.

Mezőgazdasági startmunka program MTZ 892,2 traktor vásárlás

7 112

2016

7 112

7 112

6.

Mezőgazdasági startmunka program hűtőkamra szerelése

2 992

2016

2 992

2 992

7.

Mezőgazdasági startmunka program sertésnevelő épület építése

3 453

2016

3 453

3 453

8.

Mezőgazdasági startmunka program sertés önetető vásárlás

418

2016

418

418

9.

Mezőgazdasági startmunka program fóliahegesztő gép vásárlása

62

2016

62

62

10.

Bio és megújuló energia startmunka program festékkeverő gép vásárlás

80

2016

80

80

11.

Bio és megújuló energia startmunka program benzinmotoros ágaprító gép vásárlás

455

2016

455

455

12.

Mezőgazdasági földutak startmunka program motoros fűrész (3db) vásárlás

670

2016

670

670

13.

Mezőgazdasági földutak startmunka program fűkasza (6db) vásárlás

1 539

2016

1 539

1 539

14.

Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program fűnyírógép (6db) vásárlás

1 199

2016

1 199

1 199

15.

Illegális hulladéklerakók felszámolása startmunka program Chery RD 254 panoráma fülkés traktor
vásárlás

3 884

2016

3 884

3 884

16.

Belvízelvezetés startmunkaprogram Stihl FS560 fükasza (3db)

1 120

2016

1 120

1 120

17.

Belvízelvezetés startmunka program Stihl MS362 motoros fűrész (2db)

590

2016

590

590

18.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program felsőmarógép vás.

55

2016

55

55

19.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program akkumulátoros fúrógép (2db) vásárlás

130

2016

130

130

20.

Helyi sajátosságokra épülő statmunka program sarokcsiszoló (2db) vásárlás

70

2016

70

70

21.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program fúrógép vás.

124

2016

124

124

22.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program gyalupad vásárlás

140

2016

140

140

23.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program festékkeverőgép (3db) vásárlás

220

2016

220

220

24.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program betonkeverő 150 l-s (3db) vásárlás

250

2016

250

250

25.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program csempevágó vásárlás

51

2016

51

51

26.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program ütvefúró vásárlás

128

2016

128

128

27.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program vastagoló gyalu vásárlás

230

2016

230

230

28.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagcsiszoló vásárlás

137

2016

137

137

29.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program állványzat kiegészítőkkel

1 434

2016

1 434

1 434

30.

Helyi sajátosságokra épülő startmunka program szalagfűrészgép vás.

529

2016

529

529

31.

Belterületi közutak startmunka program padkahenger vásárlás

2 728

2016

2 728

2 728

32.

Belterületi közutak startmunka program pótkocsi vásárlás

1 591

2016

1 591

1 591

33.

Fonyódligeti üdülő bútor, paplan, párna, lepedő vásárlás

891

2016

432

891

34.

Fonyódligeti üdülő 8/200 tulajdoni hányad megvásárlása

2 388

2016

2 388

2 388

35.

Iskolai konyha gép, eszközbeszerzés

2 500

2016

2 500

36.

Útőr program kerékpár + utánfutó vásárlás

163

2016

163

37.

Hosszabbidőtartamű közfoglalkoztatás (20 fős) 4db porszívó beszerzés

280

2016

280

38.

Komphoz távvezérelt fénysorompó beszerzése

756

2016

39.

Szoftver vásárlás

260

2016

260

40.

Chery traktor, pótkocsi műszaki vizsgáztatás

160

2016

160

41.

Informatikai eszközök vásárlása

1 000

2016

1 000

42.

Iskola gázkazán javítás

400

2016

400

43.

Kis értékű tárgyi eszköz Csege napok

820

2016

820

44.

Kis értékű tárgyi eszközök

1 894

2 016

1 894

45.

Tiszacsege hrsz:775/1 ingatlan vásárlás

5 530

2016

5 530

46.

Tiszacsege hrsz:192/2 ingatlan vásárlás

2 540

2016

2 540

47

Iskola konyha gépek, berendezések beszrzése

2 540

2 016

2 540

45.

ÖSSZESEN:

40 691

756

35 869

6. melléklet a …../2016. (…) önkormányzati rendelethez

2.
3.

756

54 415

2 500

2 500

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
Ber uházási (felhalmozási) kiadások előir ányzata ber uházásonként

1.

Ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

Ber uházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi
előir ányzat

2016. évi
módosított
előir ányzat

2016. év utáni
szükséglet

1

2

3

4

5

6

7=(2-4-5)

Személygépkocsi vásárlás Ford Transit

6 050

2016

6 050

6 050

4.

Halott szállító gépjármű hűtőberendezéssel történő felszerelése

2 542

2016

2 542

2 542

5.

Hajszárító vásárlás

19

2 016

19

6.

Egyéb gép, alkatrész beszerzés Fürdő

74

2 016

74

7.

Keringető szivattyú beszerzés Fürdő

23

2016

23

8.

Laptop, külső merev lemez vásárlás

164

2016

164

9.

GPS vásárlás Temető

51

2016

51

10.

Magasnyomású mosó vásárlás Temető

33

2016

33

11.

Gépalkatrész, abroncs vásárlás

253

2016

253

12.

Vízszivattyú vásárlás

100

2016

100

13.

Kompresszor vásrlás

52

2016

52

14.

Klímaberendezés Temető

200

2016

200

15.

Úszókapcsoló,vegytisztító pisztoly,tűzoltótömlő

283

2016

283

16.

Gépalkatrészek szennyvízhez

102

2016

102

17.

VTZ alkatrészek

72

2016

72

18.

Akkus szerszámgép

15

2016

15

19.
20.
21.
22.

ÖSSZESEN:

10 033

8 592

10 033

7. melléklet a …../2016. (…) önkormányzati rendelethez

2.
3.

8. melléklet a ...../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Vár os Önkor mányzata által adott
céljellegű támogatások

Ezer forintban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A

B

C

D

E

Sor szám

Támogatott szer vezet neve

Támogatás célja

Támogatás
összege

Támogatás
módosított
összege

1.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájárulás 2016.évi

19 319

19 319

2.

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása

tagönkormányzati hozzájár. 2015.évi hátralék

5 793

5 793

3.

Egyek Önkormányzati Tűzoltóság

működési támogatás

4 000

4 000

4.

Tiszacsege Város Sportegyesület

működési támogatás

2 000

2 500

5.

Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

800

1 086

6.

Tiszacsege Polgárőr Egyesület

működési támogatás

500

500

7.

Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési támogatás

300

300

8.

Tiszacsege Fejlődésért Alapítvány

működési támogatás

500

600

9.

Tiszacsegei Református Egyházközösség

működési támogatás

100

10.

Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány

működési támogatás

300

11.

Csegei Patás Pajtás Egyesület

működési támogatás

500

12.

Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

működési támogatás

13.

Pályázható támogatás

működési támogatás

230
5 400

3 384

38 612

38 612

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Összesen:

9. melléklet a ..../2016. (...) önkormányzati rendelethez

1.
2.

A
B
Költségvetési szerv
Feladat megnevezése

C
Önkormányzat
--------------------------

D

E

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

01

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
49.
50.
51.

B11
B12
B13

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

B14
B15
B16

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

B51
B52
B53
B54
B55

B1

1 061 560
522 333

1 057 551
521 409

539 227

536 142

0

0

119 417
46 016

119 417
46 016

3 100
600
30 240
3 710
8 366

3 100
600
30 240
3 710
8 366

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

60

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B71
B72
B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

800
800

1 226 993
57 259
57 259

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből előző évi maradvány
Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1 223 844
132 043
132 043

127 043
5 000

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1 284 252

1 355 887

879 887
425 397
64 499
301 102
42 277
46 612

926 604
448 297
67 625
304 249
55 636
50 797

39 947
35 869
4 078
364 418

75 535
54 415
20 320
800
354 558

5 250

5 250

14 997
343 875

14 997
334 015

296

296

364 418

354 558

1 284 252

1 356 697

18
368

17
368

Kiadások

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

60

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K1
K2
K3
K4
K5

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6
K7
K8
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a ..../2016. (....) önkormányzati rendelethez

1.
2.

A
B
Költségvetési szerv
megnevezése
Feladat megnevezése

C

D

E

Önkormányzat

01

Kötelező feladat

Ezer forintban
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Száma
1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

2

Bevételek

B1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8
B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

1 054 651
521 409

538 488
0

533 242
0

69 417
39 554

69 417
39 554

600
28 252
3 710
6 992

600
28 252
3 710
6 992

0

0

0

60

0

60
800
800

1 169 792
53 392
53 392

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből előző évi maradvány
Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól
B82
B83

1 164 482
128 176
128 176

123 176
5 000

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

1 223 184

1 292 658

851 187
421 929
64 159
292 635
39 352
33 112
34 681
34 681

334 094

897 094
444 829
67 285
294 972
52 711
37 297
68 990
51 948
16 242
800
325 998

5 250

5 250

14 997
313 551

14 997
305 455

296

296

334 094

325 998

1 219 962

1 292 082

17
368

16
368

Kiadások

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

1 060 821
522 333

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a ..../2016. (....) önkormányzati rendelethez

1.
2.

A
B
Költségvetési szerv
Feladat megnevezése

C
Önkormányzat
Önként vállalt feladat

D

E

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

3

4

5

01

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

B1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8
B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

2 900

739
0

2 900
0

50 000
6 462

50 000
6 462

3 100

3 100

1 988

1 988

1 374

1 374

0

0

0

0

0

0

57 201
3 867
3 867

59 362
3 867
3 867

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből előző évi maradvány
B82
B83

3 867

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

61 068

63 229

28 700
3 468
340
8 467

28 700
3 468
340
8 467

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.

K1
K2
K3

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

59.

K5

Egyéb működési célú kiadások

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

739

2 925

2 925

13 500

13 500

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)

5 266

6 545

K6

Beruházások

1 188

2 467

K7

Felújítások

4 078

4 078

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
26 795

25 031

26 795

25 031

26 795

25 031

60 761

60 276

1
0

1
0

K9
K911
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K92
K93

Finanszírozási kiadások (K91+..+K92)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Belföldi értékpapírok kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
Pénzeszközök betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)
Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A
1.
2.

3.
4.

B

C

Költségvetési szer v
megnevezése

Száma

Ezer forintban

Ezer forintban

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek
0

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

25
600

25
600

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

200
400

200
400

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51
B52
B53
B54
B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71
B72
B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

625
104 436
104 436

1 619
104 945
104 945

104 436

104 579
366

105 061

106 564

103 791
68 928
18 859
16 004

105 294
69 967
19 153
16 174

1 270
1 270

1 270
1 270

105 061

106 564

20
0

21
0

B1

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

52.

64.
65.
66.

994

994

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

02

----------------------------

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

E

Polgár mester i hivatal

Feladat megnevezése

1

D

K1
K2
K3
K4
K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K6
K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A
1.
2.

B

C

Költségvetési szer v
megnevezése

D

E

Polgár mester i hivatal

02

Kötelező feladat

Feladat megnevezése

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

0

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21
B22
B23
B24
B25

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

25
600

25
600

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

200
400

200
400

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51
B52
B53
B54
B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71
B72
B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

625
100 907
100 907

1 619
101 417
101 417

100 907

101 050
366

101 532

103 036

100 262
66 584
18 218
15 460

101 765
67 623
18 512
15 630

1 270
1 270

1 270
1 270

101 532

103 035

19
0

20
0

B1

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

52.

64.
65.
66.

994

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

994

K1
K2
K3
K4
K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K6
K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

1.
2.

A
B
Költségveté
si szer v
megnevezés
Feladat megnevezése

C

D

E

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

----------------------------

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ánytat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

B11

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

B1

B16

Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

B21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

B2

B25

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
0

0

B4

56 199

56 199

B401

Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke

B402

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

42 914

42 914

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Kamatbevételtek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

400

400

1 530

1 530

11 345

11 345

10

10

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)

56 199

56 199

Finanszírozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

73 491
73 491

76 241
76 241

73 491

73 615
2 626

129 690

132 440

121 098
57 368

121 000
57 612

B410

Egyéb működési bevételek

B51

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B61

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről

B6

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről

B72

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről

B7

B73
B1-B7
B8
B81

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

51.

62.
63.
64.

0

Közhatalmi bevételek

50.

61.

0

B3

49.
48.
49.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

0

K1

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 507

15 572

K3

Dologi kiadások

48 223

47 816

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások

8 592
8 592

11 440
10 033

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

407
1 000
129 690

132 440

25
0

25
0

15. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A
1.
2.

B

C

Költségvetési szer v
megnevezése

D

E

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

03

Kötelező feladat

Feladat megnevezése

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

0

0

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21
B22
B23
B24
B25

0
19 409

0
19 409

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

14 960
400

14 960
400

4 039

4 039

10

10

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51
B52
B53
B54
B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71
B72
B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

19 409
73 491
73 491

19 409
74 181
74 181

73 491

73 323
858

92 900

93 590

87 885
47 421
12 817
27 647

87 635
47 545
12 850
27 240

8 592
8 592

11 186
9 779
407

96 477

98 821

20
0

20
0

B1

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

52.

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

K1
K2
K3
K4
K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K6
K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1 000

16. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A
1.
2.

B

C

Költségvetési szer v
megnevezése

D

E

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet

Feladat megnevezése

03

Önként vállalt feladat

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

0

0

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21
B22
B23
B24
B25

0
36 790

0
36 790

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

27 954

27 954

1 530

1 530

7 306

7 306

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51
B52
B53
B54
B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71
B72
B73

36 790

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

36 790
1 768
1 768

B1

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

1 768

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

52.
53.

Kiadások

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

K1
K2
K3
K4
K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K6
K7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

64.
65.
66.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

36 790

38 558

33 213
9 947
2 690
20 576

33 222
9 954
2 692
20 576

0

399
399

33 213

33 621

5
0

5
0

17. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A
1.
2.

B

C

Költségvetési szer v
megnevezése

D

E

Vár osi Óvoda és Bölcsőde

Feladat megnevezése

04

----------------------------

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

0

0

B11
B12
B13
B14
B15
B16

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

0

B21
B22
B23
B24
B25

0
1 527

0
1 527

B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

272

272

1 255

1 255

Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

B51
B52
B53
B54
B55

Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

B61
B62
B63

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B71
B72
B73

B81

Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

1 527
145 110
145 110

1 527
135 249
135 249

145 110

134 934
315

146 637

136 776

145 676
87 146
25 719
32 811

135 815
88 275
26 024
21 516

961
961

961
961

146 637

136 776

33
0

33
0

B1

B2

B3
B4

B5

B6

B7

B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

52.

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

K1
K2
K3
K4
K5

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

K6

Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A

B

1.

Költségvetési szer v
megnevezése

2.

Feladat megnevezése

C

D

E

Vár osi Óvoda és Bölcsőde

04

Kötelező feladat

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

B1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8
B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

52.

64.
65.
66.

0

0

0

0
1 064

0
1 064

272

272

792

792

0

0

0

0

0

0

1 064
118 392
118 392

1 064
109 824
109 824

118 392

109 509
315

119 456

110 888

118 495
72 715
21 142
24 638

109 927
72 779
21 160
15 988

961
961

961
961

119 456

110 888

26
0

26
0

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

0

K6
K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1
K2
K3
K4
K5

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

19. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A

B

1.

Költségvetési szer v
megnevezése

2.

Feladat megnevezése

C

D

E

Vár osi Óvoda és Bölcsőde

04

Önként vállalt feladat

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

B82
B83

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8

ebből Központi, irányító szervi támogatás

51.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

63.
64.
65.

0

0

0

0
463

0
463

463

463

0

0

0

0

0

0

463
26 718
26 718

463
25 425
25 425

26 718

25 425

27 181

25 888

27 181
14 431
4 577
8 173

25 888
15 496
4 864
5 528

0

0

27 181

25 888

7
0

7
0

Kiadások

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

0

K6
K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1
K2
K3
K4
K5

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
A

B

1.

Költségvetési szer v
megnevezése

2.

Feladat megnevezése

C

D

E

Dr . Papp J ózsef Vár osi Könyvtár és Művelődési Otthon

05

----------------------------

Ezer forintban
3.
4.

Száma
1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése

Előir ányzat

Módosított előir ányzat

3

4

5

2

Bevételek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

B1
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B2
B21
B22
B23
B24
B25
B3
B4
B401
B402
B403
B404
B405
B406
B407
B408
B409
B410
B5
B51
B52
B53
B54
B55
B6
B61
B62
B63
B7
B71
B72
B73
B1-B7
B8
B81

Működési célú támogatások államháztar táson belülr ől (B11+…+B16)
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülr ől (B21+..+B25)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek (B401+…+B410)
Készletértékesíés ellenértéke
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételtek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73)
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7)
Finanszír ozási bevételek (B81+..+B83)
Belföldi finanszírozás bevételei

ebből Központi, irányító szervi támogatás
ebből Előző évi maradvány
B82
B83

52.

64.
65.
66.

100

0

100
0

479
355
20

479
355
20

104

104

0

0

0

0

0

0

479
20 838
20 838

579
21 135
21 135

20 838

20 887
248

21 317

21 714

20 058
11 667
3 243
5 148

20 455
11 761
3 268
5 426

1 259
1 259

1 259
1 259

21 317

21 714

5
0

5
0

Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

0

K6
K7

Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8)
Beruházások
Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1
K2
K3
K4
K5

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szer vezet
Felújítási kiadások előir ányzata felújításonként
Ezer forintban

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési
és befejezési éve

Felhasználás
2015. XII.31-ig

2016. évi
előir ányzat

2016. évi
módosított
előir ányzat

2016. év utáni
szükséglet
(7=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

7

3.

Építmény felújítás klímaberendezés Temető

145

2016

4.

JCB szélvédő üveg,kardánkereszt, VTZ alkatrész

407

2016

407

5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ÖSSZESEN:

552

407

22. melléklet a …./2016. (…) önkormányzati rendelethez

9.

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Kertész Marianna

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 21-én tartandó ülésére
Tárgy: A szociális célú széntámogatásról szóló rendelet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzata a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó pályázati kiírás alapján támogatásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat elbírálása alapján Tiszacsege Város Önkormányzata bruttó 6 084 570 Ft
támogatásban részesült, mely alapján közbeszerzési kötelezettség nélkül 1597 mázsa szén
kerül megvásárlásra.
A pályázati kiírás 6. pontja alapján a települési önkormányzat rendeletben köteles szabályozni
a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes szabályait.
A részletes szabályokra vonatkozó rendelkezések megalkotására két rendelet-tervezetet
készítettünk. Az A.) rendelet-tervezet alapján a jogosultságot a polgármester hivatalból
állapítja meg, a jegyző által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján, a B.) rendelet-tervezet
szerint pedig kérelemre indulna az eljárás a támogatás megállapítására.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni,
a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Tisztelettel:
Dr. Kertész Marianna
jegyző

A.) TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata
.../2016. (… …) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek és az
igénylés részletes szabályainak a meghatározása.
2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések
az irányadóak.
2. A jogosultság feltételei
4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere — az elnyert támogatásból
vásárolt 1597 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — szociális célú
szénre való jogosultságot állapít meg határozattal annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) időkorúak járadékában részesül, vagy
c) települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesül,
vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelő személy támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül
élő kérelmezőket.
(3) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból csak egy személy részére állapítható
meg.
5. § (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott
feltételek teljesülésétől – az a személy, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.

3. A támogatás igénylésének menete
6.§ (1) A szociális célú széntámogatásra való jogosultságot a polgármester hivatalból állapítja
meg, a jegyző által rendelkezésére bocsátott adatok alapján.
(2) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet.
(3) A polgármester a szociális célú széntámogatásra való jogosultság megállapításáról
legkésőbb 2017. január 31. napjáig dönt.
(4) A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban. Az
átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a szén mennyiségét,
valamint az átvétel idejét.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 26/2015. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet.
Tiszacsege, 2016. november …

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző

B.) TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata
.../2016. (… …) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek és az
igénylés részletes szabályainak a meghatározása.
2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási
területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben
meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések
az irányadóak.
2. A jogosultság feltételei
4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere — az elnyert támogatásból
vásárolt 1597 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — szociális célú
szénre való jogosultságot állapít meg határozattal annak a személynek, aki
a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) időkorúak járadékában részesül, vagy
c) települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesül,
vagy
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek
megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az
egyedül élő kérelmezőket.
(3) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet.
(4) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból csak egy személy részére állapítható
meg.

(5) Amennyiben egy háztartásból több személy is nyújt be kérelmet, az elsőként kérelmet
benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell utasítani.
5. § (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott
feltételek teljesülésétől – az a személy, aki
a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem igényelhető.
3. A támogatás igénylésének menete
6.§ (1) A szociális célú széntámogatásra való jogosultságot a polgármester hivatalból állapítja
meg, a jegyző által rendelkezésére bocsátott adatok alapján.
(2) A kérelem benyújtásának határideje: 2017. január 15. napja. A határidő elmulasztása
jogvesztő.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb
2017. január 31. napjáig dönt.
4. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
8. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 26/2015. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet.
Tiszacsege, 2016. november …

Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző

1. melléklet a …/2016.(… …) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
szociális célú szénre való jogosultság megállapítására
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
1.1. Neve: .....................................................................................................................................
1.2. Születési neve: .......................................................................................................................
1.3. Anyja neve: ...........................................................................................................................
1.4. Születési helye ideje: .............................................................................................................
1.5. Lakóhelye: .............................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: ...............................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..................................................................................
1.8. Elérhetősége (nem kötelező megadni): ................................................................................
2. A háztartás adatai:
2.1. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:………………………… fő, ebből
gyerekek száma:…………… fő
3. A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: (Kérjük X-szel megjelölni, mire tekintettel
kéri a támogatást)
A szociális szénre való jogosultság megállapítását arra tekintettel kérem, hogy
 aktív korúak ellátásában részesülök,
 időkorúak járadékában részesülök,
 lakásfenntartási támogatásban részesülök,
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek.
4. Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valóságnak megfelelnek,
továbbá
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek,
- nem vagyok erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel nem
végeztem fakitermelést,
- szénnel fűthető ingatlanban lakok.
Tiszacsege, 2016. ……………………………………..
.......................................................
kérelmező aláírása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)
A tervezett jogszabály:

a szociális célú széntámogatásról szóló
önkormányzati rendelet

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
van.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
nincs.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának adminisztratív
terhet befolyásoló hatása van.
A támogatás elnyeréséhez szükséges a
szociális rászorultság, valamint az igénylés
feltételeinek rendeletben történő
szabályozása. A rendelet tartalmazza
jogosultság feltételeit.
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés.

A feltételek biztosítottak, a rendelet
elfogadása és alkalmazása nem igényel
többletforrást.

Kelt: 2016. november ….
Dr. Kertész Marianna
jegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Kertész Marianna jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 21-én tartandó ülésére
Tárgy: a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.)
önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2016. (XI.10.) KT számú
határozatában döntött arról, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot 2017. január 1.
napjától önálló szolgálatként működteti, az ott foglalkoztatott személy az önkormányzat
létszámállományában, közalkalmazotti jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, a 68/2013
(XII.29) NGM rendeletben meghatározott 104042-es kormányzati funkció számon.
2. A termálstrand fedett épületében található büfét a Kommunális Szolgáltató Szervezeten
révén 2017. január 1. napjától kívánjuk üzemeltetni a 086090 kormányzati funkció
számon.
Fentiekre tekintettel szükségessé válik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet 1-es és 3-as számú
mellékleteinek módosítása.
A rendelet 1. melléklete az alábbi
a.) kötelező feladattal egészül ki:
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
b.) önként vállalt feladattal egészül ki: Egyéb szabadidő szolgáltatás
A rendelet 3. melléklete az alábbi kormányzati funkcióval egészül ki:
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
086090
Egyéb szabadidő szolgáltatás
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni
szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Szilágyi Sándor
polgármester
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TERVEZET
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016.(.. .) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2016. november ….

Szilágyi Sándor
polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

Dr. Kertész Marianna
jegyző
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1. melléklet a …/2016. (… …) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke
Az önkormányzat kötelező feladatainak jegyzéke
Feladat

A feladatellátás módja

Jogszabályhely megjelölése
vagy a
feladatellátás alapja

Egészségügyi ellátás
háziorvosi alapellátás

feladat-ellátási
szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. §
háziorvosi
és
házi
gyermekorvosi
szolgáltatókkal

fogorvosi ellátás

feladat-ellátási
szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. §
fogorvosi szolgáltatókkal

háziorvosi ügyeleti ellátás

a
Tiszacsege-Egyek- 1997. évi CLIV. tv. 152. §
Újszentmargita
Központi
Ügyeletet fenntartó társulás,
Polgármesteri Hivatal

védőnői ellátás

feladat-ellátási
szerződés 1997. évi CLIV. tv. 152. §
védőnői szolgálattal

iskola-egészségügyi

csecsemő és gyermekgyógyász 1997. évi CLIV. tv. 152. §
szakorvossal kötött szerződés

útján
Szociális ellátás
települési
támogatással
kapcsolatos feladatok

a Polgármesteri Hivatal által

1993. évi III. tv 45. §

lakásfenntartási támogatással

a Polgármesteri Hivatal által

1993. évi III. tv. 38 § - 39 §

köztemetéssel
kapcsolatos
feladatok
közfoglalkoztatás
megszervezése

a Polgármesteri Hivatal által

1993. évi III. tv. 48. §

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

a Polgármesteri Hivatal és az 1993. évi III. tv. 36. §
önkormányzati intézmények
által
a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 62. §
Kistérségi
Társulás
intézménye,
a
Humán
Szolgáltató Központ útján
a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 63. §
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Kistérségi
Társulás
intézménye,
a
Humán
Szolgáltató Központ útján
nappali ellátás

a Balmazújvárosi Többcélú 1993. évi III. tv. 65/F. §
Kistérségi
Társulás
intézménye,
a
Humán
Szolgáltató Központ útján

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
család- és
szolgálat

gyermekjóléti az önkormányzat
szolgáltatás útján

helyettes szülői hálózat

önálló 1997. évi XXXI. tv. 39. § 40. §, 1993. évi III. tv. 64. §

a Balmazújvárosi Többcélú 1997. XXXI. tv. 49. §
Kistérségi
Társulás
intézménye,
a
Humán
Szolgáltató Központ útján

gyermekvédelmi
a Polgármesteri Hivatal által
kedvezményekre való
jogosultsággal kapcsolatos
feladatok
gyermekétkeztetés
Füredi Hableány Bt.-vel
kötött szerződés
intézményen
gyermekétkeztetés

kívüli

Füredi Hableány Bt.-vel
kötött szerződés

1997. évi XXXI. tv. 19. § 20/A §

1997. évi XXXI. tv

1997. évi XXXI. tv

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok
nyilvános könyvtári ellátása

Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 53-54. §
Művelődési Otthon
91/A. §

közművelődési tevékenység Dr. Papp József Könyvtár és 1997. CXL. tv. 73-81. §
ellátása,
Művelődési Otthon
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
közösségi tér biztosítása
§ (1) bekezdés 7. pont

Környezetvédelmi feladatok
a
környezeti
állapot a Polgármesteri Hivatal által
figyelemmel kísérése,
adatnyilvántartás
és
szolgáltatás teljesítése
környezetvédelmi program a Polgármesteri Hivatal általi
kidolgozása,
előkészítés,
jóváhagyása, az illetékességi Képviselő-testületi döntés és
terület
végrehajtás, valamint a
környezeti
állapotának
programban szereplő
elemzése, értékelése, a
feladatok megvalósulásának
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

1995. évi LIII. tv. 12. § (3)

1995. évi LIII. tv. 46. § (1)
b./, e./
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lakosság tájékoztatása; a
folyamatos ellenőrzése
környezetvédelmi
programban
foglaltak
végrehajtása,
folyamatos felülvizsgálata
hulladékkezelési
a NHSZ Tisza Nonprofit 2012. CLXXXV. tv 33.§ (1)
közszolgáltatás szervezése és Kft.-vel kötött szerződés
fenntartása
közterületen
elhagyott a NHSZ Tisza Nonprofit 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
hulladék elszállítása,
Kft.-vel kötött szerződés
§ (1) bekezdés 5. pont
hasznosítása,
ill.
ártalmatlanítása
hulladékgazdálkodási
készítése

terv

közterületek tisztántartása

a Tisza-tavi Regionális 2000. évi XLIII. tv. 35. § (1),
Hulladékgazdálkodási
(3)
Társulás útján
az
önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
szervezet útján

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 5. pont
26/2004. (V. 27.) önk.
rendelet

Kommunális feladatok
viziközmű-szolgáltatás

Tiszamenti
Regionális 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
Vízművek
Zrt.-vel
kötött § (1) bekezdés 21. pont
bérleti-üzemeltetési szerződés

ár- és belvízvédelemmel az önkormányzat által
összefüggő tevékenységek
közvilágítás
szerződéssel az E.ON Zrt.
útján
köztemető fenntartása és a Tiszacsegei Kommunális
üzemeltetése
Szolgáltató Szervezet által

1995. évi LVII. tv. 4.§ (1) f./

helyi közutak fenntartása

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 2. pont
1988. évi I. tv. 8.§ (1)

az önkormányzat
intézményei, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
szervezet és a Polgármesteri
Hivatal, valamint a
Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása útján,

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 2. pont
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 2. pont

szennyvíz gyűjtése, tisztítása, Tiszamenti
Vízművek
elhelyezése

Regionális
Zrt.-vel
kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés

és
az
önkormányzat
intézményei, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
szervezet és a Polgármesteri
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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Hivatal útján
helyi közterületek fenntartása az
önkormányzat 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
intézményei, a Tiszacsegei § (1) bekezdés 2. pont
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet és a Polgármesteri
Hivatal útján

Településfejlesztési és területrendezési feladatok
helyi építészeti örökség
értékeinek védelme

településfejlesztés

településrendezés

a Polgármesteri Hivatal által,
Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési
Otthon
a Polgármesteri Hivatal,
valamint a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
Szervezet által
a Polgármesteri Hivatal,
valamint a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
Szervezet által

1997. évi LXXVIII. tv. 6. §
(1) b./, 57. § (2)

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 1. pont

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 1. pont

Oktatással és neveléssel összefüggő feladatok
óvodai nevelés

sajátos
nevelési
gyermekek óvodai
nevelése

az
önkormányzat 1993. évi LXXIX. tv. 24. §
intézménye, a Tiszacsegei (2)
Városi Óvoda és Bölcsőde,
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 6. pont
2011. évi CXC. tv.
igényű
az önkormányzat
2011. évi CXC. tv 8. § (3)
intézménye, a Tiszacsegei
Városi Óvoda és Bölcsőde

Sport feladatok
a települési sport hosszú távú
fejlesztése, a
sport-szervezetekkel
való
együttműködés
biztosítása, önkormányzati
tulajdonú
sportlétesítmények
fenntartása

a Polgármesteri Hivatal, a
Tiszacsege Városi
Sportegyesület, valamint a
Tiszacsegei Fekete István
Általnos Iskola által,

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 15. pont
2004. évi I. tv. 55. § (1)

Egyéb feladatok
a nemzetiségek jogainak
érvényesítése, a helyi roma

a Polgármesteri Hivatal által

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
§ (1) bekezdés 16. pont
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önkormányzatok munkájának
segítése
polgármesteri
létrehozása

2011. évi CLXXIX. tv.

hivatal Polgármesteri
fenntartása

az önkormányzat működésével,
valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok ellátására

Hivatal 2011.
évi
CLXXXIX.
törvény 84. § (1)

adó,
illeték
kiszabása, a Polgármesteri Hivatal által 1990. évi C. tv
beszedése, adóellenőrzés
önkormányzati
vagyonnal a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CXCVI. tv.
való gazdálkodás
önkormányzat intézményei
által
vagyonkataszteri
nyilvántartás vezetése

a Polgármesteri Hivatal által

lakás és helyiséggazdálkodás

a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
önkormányzat intézményei § (1) bekezdés 9. pont
által
1993. évi LXXVII. tv.
13/2013.(IV. 10.)
önkormányzati rendelet

közreműködés
a
közfoglalkoztatás
megoldásában

147/1992. (XI. 6.) Korm.
rendelet 1. § (1)

helyi a Polgármesteri Hivatal és az 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.
önkormányzat intézményei § (1) bekezdés 12. pont
által

állati eredetű melléktermék a Balmazújvárosi Többcélú 2008. évi XLVI. törvény 19.
elszállítása,
Kistérségi Társulás útján
§
melléktermék
így
különösen az elhullott állat
tetemének - tulajdonosa
ismeretlen vagy
ismeretlen
helyen
tartózkodik, vagy az állati
eredetű
melléktermék
a
közterületen, vagy
közúton van.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke
Feladat
A feladatellátás módja
Jogszabályhely megjelölése
vagy a
feladatellátás alapja
Egészségügyi ellátás
Vérvétellel és vérszállítással
kislabor működtetése
kapcsolatos feladatok
Szociális ellátás
Bursa Hungarica
pénzbeli
támogatás,
a 15/2007.(IX. 27.) rendelete
Felsőoktatási Ösztöndíj
Polgármesteri
Hivatal
Pályázat
szervezete útján
Arany János Ösztöndíj
Pályázat

pénzbeli
támogatás,
a képviselő-testületi határozat
Polgármesteri
Hivatal
szervezete útján

Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
gyermekek
napközbeni az
önkormányzat 1997. XXXI. tv. 42. §
ellátásának
biztosítása intézménye, a Tiszacsegei 1997. XXXI. tv. 94. § (3) a)
bölcsőde fenntartásával
Városi Óvoda és Bölcsőde
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok
rendezvények,
közösségi az
önkormányzat
és
programok szervezése
intézményei
közművelődési,
kulturális pénzbeli támogatás
a
mindenkor
hatályos
programok
költségvetési rendelet alapján
támogatása
Kommunális feladatok
helyi piac működtetése
az
önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
szervezet útján

Sport feladatok
sportot érintő
nyújtása

támogatások pénzbeli
támogatás
a a
mindenkor
hatályos
Polgármesteri Hivatal útján
költségvetési
rendelet
alapján,
képviselő-testület határozata
Egyéb feladatok

civil szervezetek működési tevékenységükhöz pénzbeli, a
mindenkor
támogatása
valamint
adminisztratív költségvetési
támogatás
alapján,
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere

hatályos
rendelet
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kitüntetések adományozása

a Polgármesteri Hivatal általi 3/2001.(II.01.) KT.
végrehajtás, a Képviselő- rendelet szerint
testület
Pénzügyi
és
Ügyrendi
Bizottságának
javaslata alapján a képviselőtestület koz határozatot
kapcsolatok a Polgármesteri Hivatal által

nemzetközi
ápolása
helytörténeti helyek, emlékek
gyűjtése,
falumúzeumok
fenntartása
önkormányzati
tűzoltóság
támogatása
termálstrand üzemeltetése

számú

dr. Papp József Könyvtár és képviselő-testületi határozat
Művelődési Otthon
pénzbeli támogatás

az
önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet útján
kempingszolgáltatás
az
önkormányzat
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet útján
komp- és révközlekedés
Csege – Rév Bt.-vel kötött
bérleti szerződés alapján
elektromos, híradás-technikai az
önkormányzat
célú közmű építése
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet útján,
Üdülési,
egyéb
átmeneti az önkormányzat
szálláshely-szolgáltatás
intézménye, a Tiszacsegei
Kommunális Szolgáltató
Szervezet útján,
Egyéb szabadidő szolgáltatás az önkormányzat vagy az
önkormányzat intézménye, a
Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet útján,

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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2. melléklet a …/2016. (… …) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZFELADATA ÉS SZAKMAI
ALAPTEVÉKENYSÉGI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI BESOROLÁSA
011130
013350
041231
041232
041233
045120
045160
045230
047410
064010
066010
066020
072111
072112
074031
074032
081041
086020
091220
092120
096015
104037
106020
081071
042130
104042
086090

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Komp- és révközlekedés
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével,
oktatásával összefüggő működtetési feladatok
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Egyéb szabadidő szolgáltatás

AZ 096015 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI KORMÁNYZATI
FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY
1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha
2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
AZ 081071 ÜDÜLŐI SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁS ÉS ÉTKEZTETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY
1. Telephely megnevezése: Fonyódliget Gyermeküdülő
2. Telephely címe: 8640 Fonyód, Niklai u. 4.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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A 104042 CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY
3. Telephely megnevezése: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
4. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
AZ 086090 EGYÉB SZABADIDŐ SZOLGÁLTATÁS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TELEPHELY
3. Telephely megnevezése: Termálstrand
4. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján)
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2013.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosítása

A tervezett jogszabály:

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:
Környezeti következmények:
Egészségügyi következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása
van.
A rendelet megalkotásának gazdasági hatása
van.
A rendelet megalkotásának költségvetési
hatása van.
A rendelet megalkotásának környezeti
következménye nincs.
A rendelet megalkotásának egészségügyi
következménye nincs.

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet
befolyásoló hatása van.

A jogszabály megalkotásának
szükségessége:

Képviselő-testület határozata működtetésről

A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

Nincs.

A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet elfogadása többletforrást igényel.

Kelt: 2016. november 15.
Dr. Kertész Marianna
Jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
………………………….
dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 21-én tartandó
ülésére
Tárgy: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése értelmében – mely
2015. június 19-től hatályos – az alapító okiratot és annak módosítását az alapító adja ki a
kincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
2016. augusztus 15-én megszüntetésre került a Termálstrand fedett épületében lévő büfé
bérleti szerződése. A fürdő vendégek ilyen irányú kiszolgálása érdekében szükségesnek
tartom Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet tevékenységei közzé az 5629 Egyéb
vendéglátás felvételét, ezzel bővítve a lakosság irányába nyújtható szolgáltatások körét. A
tevékenységi körök meghatározása nem tartalmi eleme a költségvetési szerv alapító
okiratának, azonban a törzskönyvi nyilvántartásának része.
Az új tevékenység végzése érdekében felvételre kerül az alapító okiratba a 086090 Egyéb
szabadidő szolgáltatás kormányzati funkció.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 2. számú
mellékletének III.5. pontja értelmében az intézményi gyermekétkeztetési támogatás
igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési
szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv
útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Ennek
értelmében 2017. évben az önkormányzat "szakfeladatként" - ahogy jelenleg is történik - nem
igényelhet a konyha üzemeltetéséhez költségvetési támogatást. 2016. évben ezen a jogcímen
80.634.644 Ft támogatást kap az önkormányzatunk.
Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek közül a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet a legmegfelelőbb intézmény a gyermekétkeztetési
feladatok ellátására, ezért az alaptó okiratának módosítása során szükséges felvenni az
intézmény kormányzati funkciói közzé a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben, a 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, a 104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, a 104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetést.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza az intézmény alapító okiratot módosító okiratát, és az
egységes szerkezetű alapító okiratot, valamint a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet új tevékenységének bejelentő nyomtatványát is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatokat megvitatni és
határozatban elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2016.11.17.
Szilágyi Sándor
polgármester
Előterjesztés készítette:
…………………..

I.

Határozati javaslat

…../2016. (…..) KT számú határozat
Okirat száma:

Módosító okirat

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete által 2016.06.30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testülete …./2016. (…..) KT számú határozatára figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4.4 pontja a következő sorral egészül ki:

1
2
3
4
5

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

086090
096015
104035
104037

Egyéb szabadidő szolgáltatás

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tiszacsege, 2016. november ….
P.H.
Szilágyi Sándor
polgármester

II.

Határozati javaslat
…./2016. (….) KT számú határozat

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz.
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5
6

telephely megnevezése

telephely címe

Kemping

4066 Tiszacsege, Hrsz.:2939/3

Temető
Piac

Strandfürdő (termálkút)
Strandfürdő

Üdülőépületek I-IV. vendégházak

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 0603/2
4066 Tiszacsege, Hrsz.: 49.50

4066 Tiszacsege, Hrsz.: 2939/5
4066 Tiszacsege, Hrsz.:2940/3

4066 Tiszacsege, Muskátli út Hrsz.: 2999

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.04.01

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

4.2.

1

4.3.

4.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdése 2. pontja szerinti településüzemeltetési feladatok, ezen belül a köztemető
fenntartása, az 5. pontja szerinti környezet-egészségügyi feladatok, ezen belül a
köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, a 14. pontja szerinti
kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is. A vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F.§ (3) bekezdése c) pontja alapján a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma
841117

szakágazat megnevezése

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Tiszacsege város városüzemeltetési feladatainak ellátása. Közterületek-parkok gondozása.
Nem közművel ellátott háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése. Szálláshely
szolgáltatás, strandfürdő, kemping üzemeltetése. Köztemető-fenntartás és –működtetés.
Piac üzemeltetése. Építőipari karbantartási munkák végzése.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

047120

Piac üzemeltetése

013320
045170
052020
063020
066020
081061
081071
086090
096015

Köztemető-fenntartás és – működtetés

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
Egyéb szabadidő szolgáltatás

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

C7 - PÓTLAP
Ténylegesen végzett egyéb tevékenységek TEÁOR'08
besorolás szerint

Magyar
Államkincstár

Azonosító

Törzskönyvi
azonosító szám (PIR):

6

4

4

1

4

9

Megye/központ:
Szervezet elnevezése:

U/T
1.

U

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

TEÁOR'08

5

6

2

9

Elnevezés

Egyéb vendéglátás

2.
3.
4.

Ténylegesen végzett egyéb tevékenységek TEÁOR'08 besorolás szerint

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 18-án tartandó ülésére
Tárgy: A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 222/2016. (X.26.) számú
határozatával döntött arról, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata önállóan,
önkormányzati fenntartásban kívánja üzemeltetni új intézmény keretében, de szervezeti és
szakmai tekintetben önálló intézményegységként a család- és gyermekjóléti központot,
valamint a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
Ezzel egyidejűleg kezdeményezte a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsánál a Társulási megállapodás módosítását, valamint a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ átszervezését.
A feladatellátás módjában történő változás érinti a társulási megállapodást, valamint a
szolgáltató alapító okiratát.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet 88. §.
(2) bekezdése alapján a társulási megállapodás módosításához szükséges a társult
önkormányzatok Képviselő- testületének döntése.
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt változatát 141/2016. (XI. 10.) KT számú határozatában már
elfogadta a Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.

Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2016.(… ...) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 18. napján
tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatának
megtárgyalása
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezet 88. §. (2) bekezdésében
foglaltak alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére
Határidő: 2016. november 16. és folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

TERVEZET
1. számú melléklet a …/2016. (….) számú Társulási Tanács határozathoz

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint.

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2016. április 20. napján kiadott
társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulási megállapodás) II. fejezet 3. pont
3.1. alpontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„ 3.1. szociális szolgáltatások
3.1.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,
3.1.2. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,
3.1.2.1. idősek klubja (demens személyeket is ellát)
3.1.2.2. szenvedélybetegek nappali ellátása
3.1.2.3. fogyatékkal élők nappali ellátása
3.1.2.4. pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.1.3. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,
3.1.4. közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,
3.1.4.1. közösségi pszichiátriai ellátás
3.1.4.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása
3.1.5. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C.§-a alapján
3.1.6. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63.§-a alapján,
3.1.7. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján,
3.1.8. ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) az 1993. évi III. törvény
67.§-a alapján
3.2. belső ellenőrzés a 2011. évi CCLXXXIX törvény 119.§ (4) bekezdése alapján,
3.3. útüzemeltetői és fenntartási feladatok 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja alapján,
3.4. állati eredetű melléktermék (állati hulladék) elszállítása a 2008. évi XLVI.
törvény 19.§ alapján,
3.5. orvosi ügyelet az 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése alapján.”
2. A társulási megállapodás II. fejezet 4. pontjának helyére az alábbi rendelkezés lép:
„4. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
A társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapellátást elsősorban természetes
személyek az Szt., a Gyvt, valamint az ide vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi
önkormányzati rendeletekben és határozatokban meghatározottak szerint vehetik igénybe.
Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
A szociális feladatok intézményi térítési díjait a Társulási Tanács fogadja el. A társult
önkormányzatok felhatalmazzák Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.”

3. A társulási megállapodás III. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként
és társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:
1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u.
6-8.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
1.2. Nappali ellátás
1.2.1. Idősek klubja (demens személyeket is ellát)
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u.
8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.)
1.2.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
1.2.3. Fogyatékos személyek nappali ellátása
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
1.2.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata

1.3. Étkeztetés
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u.
8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)

1.4. Közösségi ellátások
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)
1.5. Támogató szolgáltatás
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)
1.6. Házi segítségnyújtás
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12. )
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.)
1.7. Helyettes szülő
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u.
8.
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Fő tér 23.)
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
1.8. Ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona)
1. Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
2. Hortobágy Község Önkormányzata
3. Tiszacsege Város Önkormányzata
1.9. Belső ellenőrzés:
4.
5.
6.
7.

Balmazújváros Város Önkormányzata
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.10. Állati hulladék elszállítása:
8. Balmazújváros Város Önkormányzata
9. Egyek Nagyközség Önkormányzata
10. Hortobágy Község Önkormányzata
11. Tiszacsege Város Önkormányzata
1.11. Útüzemeltetői és fenntartási feladatok
12. Balmazújváros Város Önkormányzata

13. Egyek Nagyközség Önkormányzata
14. Hortobágy Község Önkormányzata
15. Tiszacsege Város Önkormányzata
1.12. Orvosi ügyelet:
16. Balmazújváros Város Önkormányzata
17. Hortobágy Község Önkormányzata”

4. A társulási megállapodás IV. fejezet 1. pont 1.2. alpontja helyére az alábbi rendelkezés
lép:
„1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal
rendelkeznek azzal, hogy a III. fejezet 1.8. és 1.12. pontjában meghatározott feladat ellátásban
részt nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem
rendelkeznek szavazati joggal.”
5. A társulási megállapodás V. fejezet 3. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„3. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ a I. fejezet 2. pontjában foglaltak
szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3.1. pontjaiban meghatározott szociális
szolgáltatási és gyermekjóléti alapellátást. Ennek részeként a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos
szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, koordinálja az
intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos
témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.”
6. A társulási megállapodás V. fejezet 4. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az intézmény felett az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás gyakorolja, az irányítási
jogokat a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.”
7. A társulási megállapodás V. fejezet 7. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által
jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az
intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az
intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzaton
belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a felügyeleti
szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.”
8. A társulási megállapodás IX. fejezet 7. pont 7.2. alpontja helyére az alábbi rendelkezés
lép:
„7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a
társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi
határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatályba lépése a módosításban
kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást
követően a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján történik.”

9. A társulási megállapodás XI. fejezet 1. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:
„1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2017. január 1. napján
lép hatályba.”
10. A társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Balmazújváros, 2016. november 8.

A társult önkormányzatok:

A társulási megállapodás módosítását jóváhagyó
képviselő-testületi határozat száma:

Balmazújváros Város Önkormányzata

……………………… számú határozat

Egyek Nagyközség Önkormányzata

……………………… számú határozat

Hortobágy Község Önkormányzata

……………………… Hö.Hat.

Tiszacsege Város Önkormányzata

……………………… számú határozat

dr. Veres Margit
Balmazújváros Város Polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy Község Polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Polgármestere

Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Polgármestere

TERVEZET
2. számú melléklet a …/2016. (….) számú Társulási Tanács határozathoz

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint.
I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. A Társulás neve, székhelye
1.1. A Társulás neve: Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
1.2. A Társulás székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1. Balmazújváros Város Önkormányzata
2.1.1. Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
2.1.2.Képviselője: dr. Veres Margit polgármester
2.2. Egyek Nagyközség Önkormányzata
2.2.1.Székhely: 4069 Egyek, Fő út 3.
2.2.2.Képviselője: Dr. Miluczky Attila polgármester
2.3.Hortobágy Község Önkormányzata
2.3.1.Székhely: 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
2.3.2.Képviselője: Vincze Andrásné polgármester
2.4.Tiszacsege Város Önkormányzata
2.4.1.Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
2.4.2.Képviselője: Szilágyi Sándor polgármester
3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapításának időpontja: 2004.
december 2.
4.A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. január 1. napján):
Település
Balmazújváros
Egyek
Hortobágy
Tiszacsege
Összesen:

Lakosságszám
17912
5485
1574
4781
29752
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5. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a
költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni.
6. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi
önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik.
II. FEJEZET
A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a
Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt feladataikat.
2. A Társulás a feladatait a Társulás által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán
Szolgáltató Központ, valamint a Társulás Tanács határozatai alapján megkötött szerződések
útján látja el.
3. Társulás útján közösen ellátott feladatok:
3.1. szociális szolgáltatások
3.1.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján,
3.1.2. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján,
3.1.2.1. idősek klubja (demens személyeket is ellát)
3.1.2.2. szenvedélybetegek nappali ellátása
3.1.2.3. fogyatékkal élők nappali ellátása
3.1.2.4. pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.1.3. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján,
3.1.4. közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján,
3.1.4.1. közösségi pszichiátriai ellátás
3.1.4.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása
3.1.5. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C.§-a alapján
3.1.6. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63.§-a alapján,
3.1.7. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján,
3.1.8. ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) az 1993. évi III. törvény
67.§-a alapján
3.2. belső ellenőrzés a 2011. évi CCLXXXIX törvény 119.§ (4) bekezdése alapján,
3.3. útüzemeltetői és fenntartási feladatok 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja alapján,
3.4. állati eredetű melléktermék (állati hulladék) elszállítása a 2008. évi XLVI.
törvény 19.§ alapján,
3.5. orvosi ügyelet az 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdése alapján.
4. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele
A társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapellátást elsősorban természetes
személyek az Szt., a Gyvt, valamint az ide vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi
önkormányzati rendeletekben és határozatokban meghatározottak szerint vehetik igénybe.
Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe.
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A szociális feladatok intézményi térítési díjait a Társulási Tanács fogadja el. A társult
önkormányzatok felhatalmazzák Balmazújváros Város Önkormányzatát, hogy a nyújtott
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkosson.
III. fejezet
A társulás által ellátott feladatok településenként
1. A társulás a II. fejezet 1.-3. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és
társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el:
1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 6-8.)
Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)
Hortobágy Község Önkormányzata
Egyek Nagyközség Önkormányzata

1.2. Nappali ellátás
1.2.1. Idősek klubja (demens személyeket is ellát)
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter u.
8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.)
1.2.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
1.2.3. Fogyatékos személyek nappali ellátása
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
1.2.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u
12.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata
- Hortobágy Község Önkormányzata
- Tiszacsege Város Önkormányzata
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1.3. Étkeztetés
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)

1.4. Közösségi ellátások
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)

1.5. Támogató szolgáltatás
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa u. 1.)

1.6. Házi segítségnyújtás
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12. )
Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
Hortobágy Község Önkormányzata (Hortobágy, Czinege J. u. 1.)
Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.)

1.7. Helyettes szülő
-

Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.
Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Fő tér 23.)
Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.8. Ápolást-gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona)
-

Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.9. Belső ellenőrzés:
-

Balmazújváros Város Önkormányzata
Egyek Nagyközség Önkormányzata
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-

Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.10. Állati hulladék elszállítása:
-

Balmazújváros Város Önkormányzata
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.11. Útüzemeltetői és fenntartási feladatok
-

Balmazújváros Város Önkormányzata
Egyek Nagyközség Önkormányzata
Hortobágy Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata

1.12. Orvosi ügyelet:
-

Balmazújváros Város Önkormányzata
Hortobágy Község Önkormányzata

2. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási
területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai
létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy
több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok
továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás
elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli a
normatíva visszavonás jogkövetkezményeit.
IV. fejezet
A társulás szervezete és működése
1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány
1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok
mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén
az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti
az önkormányzatot.
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal
rendelkeznek azzal, hogy a III. fejezet 1.8. és 1.12. pontjában meghatározott feladat ellátásban
részt nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e feladatok ellátását érintő körben nem
rendelkeznek szavazati joggal.
1.3. Szavazni személyesen lehet.
2. A társulási tanács hatásköre
A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok
ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése.
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A társulási tanács hatáskörébe tartozik:
a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele
esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása,
b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a
meghatározása,
c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi
költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri
hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való
csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás
határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel
meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes
határozata nem lép hatályba,
e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását.
3. A Társulási Tanács elnöke
3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A
társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás
elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített
többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy
alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi
önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A
választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni.
A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A
tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli
a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve
önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács
határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen
tájékoztatja.
4. A társulási tanács működése
4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben
nem részesülnek.
4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik.
4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai
sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult
önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
4.4. Az ülést össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
- a társulási tanács által meghatározott időpontban,
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára,
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére.
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5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei
5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint
fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.
A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe
vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges.
5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt:
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő
vállalásáról
A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot
leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét
elérje.
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben
az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
vezetőjének.
V. fejezet
A közös fenntartású intézmény jogállása
1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013.
július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn.
2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye
Neve: Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Székhelye: Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8.
3. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ a I. fejezet 2. pontjában foglaltak
szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3.1. pontjaiban meghatározott szociális
szolgáltatási és gyermekjóléti alapellátást. Ennek részeként a Balmazújvárosi Kistérség
Humán Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével kapcsolatos
szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, koordinálja az
intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos
témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.
4. Az intézmény felett az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulás gyakorolja, az irányítási
jogokat a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.
5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ látja el.
6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti
fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
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7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által
jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az
intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli működéséért, működőképességéért az
intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a jóváhagyott költségvetési előirányzaton
belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Előirányzat módosítása a felügyeleti
szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető.
8. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik:
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül
gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti
és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
VI. fejezet
Pénzügyi vonatkozású rendelkezések
1. A közös feladatellátás finanszírozása
1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az
alábbiak szerint biztosítják:
• az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a
központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból,
• különböző pályázati támogatásokból,
• intézményi működési bevételekből, valamint
• a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából.
1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési
önkormányzatnál kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) alapján az állami
támogatás igénylése történt.
1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a szociális szolgáltatási feladatokra
biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.
1.4. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és
felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A társult
önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a
telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges
felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és
beruházási költségek nem képezik részét a társulás költségvetésének, azt a tulajdonos
önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási
kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó.
1.5. A társulás feladatainak ellátásában részt vevők részére a jogszabályokban, illetve a
szerződésekben meghatározott bért, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által
elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.
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2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének
módja
2.1. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési
költségeihez, valamint a megállapodás II. fejezet 3.2,3.3. és 3.5. pontban meghatározott
feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában, az egyéb költségekhez egyedi
határozat alapján járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás).
2.2. A társulási megállapodás II. fejezet 3.1 pontjában meghatározott feladatok ellátásának
költségeit az a települési önkormányzat viseli, amelynek területén a költség felmerült. A
központi irányítás és a szakmai vezetők kiadásai szétosztásra kerülnek a településen
foglalkoztatottak létszámának arányában.
2.3. A társulási megállapodás II. fejezet 3.4 pontjában meghatározott feladat ellátásának
költségei csökkentésre kerülnek a szerződött partnerek felé kiszámlázott díjakkal. Az így
fennmaradó összeg szétosztásra kerül a tagtelepülések között, az elszállított lakossági állati
hulladék súly arányában.
2.4.A működés és feladatellátás tervezhető költségeihez a pénzügyi hozzájárulás összegét a
Társulási Tanács állapítja meg költségvetési évenként, legkésőbb az adott évre szóló
költségvetés elfogadásakor.
2.5.. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami
költségvetési támogatással nem fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő
telephely (intézményegység) többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
2.6. Abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag
közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő
kiadásokat teljes egészében a társult tagönkormányzat köteles fizetni.
2.7. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a
társult tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével
kapcsolatban felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a
közigazgatási területén működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás
által kifizetendő többletkiadások fedezetét.
2.8. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően
előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és
járulék kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás
történik.
2.9. A társulás tulajdonát képező Peugeot 206 típusú gépjármű üzemeltetési, működtetési,
fenntartási költségeit a települési önkormányzatok viselik, úgy, hogy a tagtelepülések az
érdekükben megtett km arányában térítik meg a költségeket.
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3. A pénzügyi-gazdálkodási,
finanszírozása

és

egyéb

munkaszervezeti

feladatok

ellátásának

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási,
számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Balmazújvárosi
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő
köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott
települések lakosságszámának arányában.
4. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása
4.1. A Társulás és a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetés
alapján gazdálkodik. Az éves költségvetés településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint
külön-külön kimutatva készül el.
4.2. A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ éves költségvetésének
összeállítását megelőzően az intézményvezető megállapítja a településenkénti tervezett, e
megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a
településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege,
különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az
igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.
4.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson
belül átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját
költségvetésében. Az elfogadott éves pénzügyi hozzájárulás Társulás fizetési bankszámlájára
történő átutalásáról negyedévente köteles gondoskodni a negyedév utolsó napjáig.
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a működéssel kapcsolatos,
költségek települési önkormányzatra eső részét is.
4.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a
Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A
költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok
szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort
kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a
módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles.
5. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
5.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás
elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld,
amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére.
Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a
társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós
önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás
alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.
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5.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a
társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési
megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e
megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.
5.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati
hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának
megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az
önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi.
5.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki
felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30
napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult
önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható.
5.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a
Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
6. Elszámolás
6.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz
kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások
kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és
kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.
6.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat
az elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges
túlfizetés a társult önkormányzat tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő
hónap(ok) vonatkozásában csökkentheti.

VII. fejezet
A társulás vagyona
1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a
megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.
2. A feladatellátást szolgáló vagyon
2.1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása ingóvagyonát jelen megállapodás 1.
melléklete tartalmazza.
2.2.A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ feladatellátását az alábbi
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő
berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják:
a.) Balmazújvároson a Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Balmazújváros, Debreceni u. 12. szám alatti
- Balmazújváros, Veres Péter u. 8. szám alatti,
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b.) Egyek az Egyek Nagyközség Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Egyek, Fő út 3. szám alatti,
- Egyek, Tisza út 6. szám alatti
c.) Hortobágyon a Hortobágy Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Hortobágy, Czinege J. u. 1. szám alatti
d.) Tiszacsegén a Tiszacsege Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő
- Tiszacsege, Tompa u. 1. szám alatti,
- Tiszacsege, Fő út 42. szám alatti ingatlan.
2.3. Az Orvosi Ügyelet feladatellátását Balmazújváros és Hortobágy vonatkozásában a
Balmazújváros Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Balmazújváros, Dózsa Gy.
u. 1. szám alatti ingatlan és a benne lévő ingóságok szolgáltatják.
3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje
3.1. A feladatellátását biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező, alapításakor vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a
tagönkormányzat tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található,
a feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges
berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény
használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda
gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a
tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján –
jogosult dönteni.
3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár
szerinti elkülönítését köti ki.
3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé
teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját
erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A
pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak
pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult
önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott
tagönkormányzat tulajdonában marad.
4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén
4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati
támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában a társulás, illetve az intézmény
költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik
kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, támogatásoknak.
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult
önkormányzatok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el
azon elv figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő
többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a
vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben
megváltja.
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VIII. fejezet
A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség
1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik
a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az
elnök - minden év május 31. napjáig – a Társulásnak beszámol.
2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás
működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a
költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú
döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni.
3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a
társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is
tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa
végzett munkáról.
4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat
jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint.
IX. fejezet
A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei
1. Jóváhagyás
A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel
meghozott határozatban fogadják el.
2. Csatlakozás
2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik
lehetővé, mely:
• elfogadja a társulás céljait
• hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb
feladatok költségkímélő megvalósításában
• vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését
• továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el
• inkasszós jogot biztosít a társulás részére.
2.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.
2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő
nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal
korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a
Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített
többséggel döntenek.
3. Kiválás
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3.1. A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
3.2. A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6
hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie
kell.
4. Kizárás
4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja
kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt és azt a társulás önkormányzatainak
képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és társulási tanács
minősített többséggel támogatják.
4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen:
• amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási
tanács ülésein vagy
• a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében,
több mint három hónapos elmaradása van vagy
• a képviselő-testület az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési,
rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy
• a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba
vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a
társulási tanács elnökéhez.
4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti,
vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a
társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult
önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek többmint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15
munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem
tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is
köteles viselni.
5. Megszűnés
A társulás megszűnik:
a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák
b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján
c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken
6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje
6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek
elszámolni egymással.
6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.
Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a
VII/4. pontban foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás
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nem ad alapot a Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve
érvényesítésére.
6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás
vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 30 napon belül köteles
elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen
jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások
időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás
benyújtását követő 30 napon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető
pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell.
6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően
visszaszáll a jelen megállapodás átadott feladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó
intézményt, illetve a megbízottakat nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt
szolgáltatási kötelezettség.
7. A megállapodás módosítása
7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a
Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács
előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A
képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt
megtárgyalni.
7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a
társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi
határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatályba lépése a módosításban
kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást
követően a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján történik.
7.3. A II. fejezet 3.5. pontjában meghatározott feladat ellátásban részt nem vevő
önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban
kívánják ellátni. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott
szabályok irányadók a társulási megállapodás módosítására és annak hatályára.
X. fejezet
A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő feladatellátás
történik. A II. Fejezet 3.5. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő
feladatellátásnak minősül, így a Társulási tanácsban a szavazatarányok IV. pontjában foglalt
speciális szabályai érvényesülnek. A hozzájárulás lakosságszám arányosan kerül
megállapításra, 25 Ft /Fő összegben.
XI. fejezet
Vegyes rendelkezések
1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2017. január 1. napján lép
hatályba.
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2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri rendeletek,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
5. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre. A vitás kérdésekben a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
6. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján
a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult
önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselőtestületi döntéseinek hiteles másolata.
A társulási megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi
határozat száma:
Balmazújváros Város Önkormányzata
……………………… számú határozat
A társult önkormányzatok:

Egyek Nagyközség Önkormányzata

……………………….. számú határozat

Hortobágy Község Önkormányzata

……………………….. Hö.Hat.

Tiszacsege Város Önkormányzata

………………………... számú határozat

Balmazújváros, 2016. november 8.

dr. Veres Margit
Balmazújváros Város Polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy Község Polgármestere

Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Polgármestere
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405
e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2016. (XI.10.) KT számú
határozatában döntött arról, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot 2017. január 1.
napjától önálló szolgálatként működteti, az ott foglalkoztatott személy az önkormányzat
létszámállományában, közalkalmazotti jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, a 68/2013
(XII.29) NGM rendeletben meghatározott 104042-es kormányzati funkció számon.
Ezen döntés következtében szükséges az újonnan létrejövő szolgáltató szervezeti és
működési szabályzatának elfogadása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2016.(… ...) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 7. bekezdésében foglaltaknak
megfelelően úgy határoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti formában
és tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 30. és folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzat
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073

TISZACSEGE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLATA
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

1

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzat
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse Tiszacsege Város
Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata adatait, az alkalmazottak feladatait és
jogkörét, továbbá működési szabályait.
2./ A szolgáltató adatai:
1.

Megnevezése:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata

2.

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

3.

Telephely:

4066 Tiszacsege, Fő u. 42.

4.

Jogelődjének
megnevezése,
székhelye:

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat – 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 57.

5.

Közfeladata:

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
alapellátások biztosítása

6.

Alaptevékenysége:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak

7.

Államháztartási
ágazati besorolása:

889900 – Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás
nélkül

8.

Alaptevékenységek
kormányzati funkció
szerinti besorolása:

104042 Gyermekjóléti szolgáltatás

9.

Illetékessége,
működési köre:

Tiszacsege Város közigazgatási területe

10. Fenntartó neve,
székhelye:

Tiszacsege Város Önkormányzata – 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

11. Gazdálkodási
feladatait ellátó szerv
neve, címe:
12. Irányító szerv neve,
székhelye:

Tiszacsege Polgármesteri Hivatal – 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

13. Munkáltatói jogkör
gyakorlója:

Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere

Tiszacsege Város Önkormányzata – 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
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Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szervezeti és Működési Szabályzat
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073
14. Foglalkoztatottjára
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszonyok
megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazott. A kinevezés, felmentés
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe
tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja

15. A feladatellátást
szolgáló vagyon:

A család-és gyermekjóléti szolgálatot a Tiszacsegei Polgármesteri
Hivatal az Önkormányzat költségvetésében a szakfeladatra
megállapított költségvetésből működteti.

3./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
A család-és gyermekjóléti szolgálat számára jogszabályokban megfogalmazott feladat- és hatásköri,
szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.
Az SZMSZ hatálya kiterjed:
-

a szolgáltatóra
szolgáltató dolgozójára
a szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevőkre

Az SZMSZ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba
és visszavonásig érvényes.
Az SZMSZ egy példányát, valamint a Szakmai Programot a Szolgáltató székhelyén a dolgozó részére
hozzáférhető helyen kell elhelyezni, és biztosítani kell azt, hogy abba a dolgozó bármikor betekintsen.
4./ A gyermekjóléti szolgálat gazdálkodása
A család-és gyermekjóléti szolgálat gazdálkodási feladatait a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, mint
működtető látja el.

II. FEJEZET
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
FELADATAI
5./ A család-és gyermekjóléti szolgálat feladatai:
A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.) 64. § (4) bekezdése szerint a családsegítés feladatait. Folyamatosan figyelemmel kíséri a
településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát,
és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Szükség esetén megszervezi az önálló
helyettes szülők foglalkoztatását. Segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának
ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új
ellátások bevezetését. Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.
Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
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III. FEJEZET
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI
6./ A munkaviszony létrejötte
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan vagy határozott időre történő kinevezéssel és annak
elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
A kinevezési okmány a hatályos Kjt. szerint tartalmazza a közalkalmazott munkakörét, a besorolásának
alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a munkavégzés helyét.
7./ A munkáltatói jogok delegálása, megosztása
A családsegítő kinevezése és felmentése Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hatáskörébe tartozik. A közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett családsegítő felett az egyéb
munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Polgármestere gyakorolja. A családsegítő szakmai támogatását a
járási illetékességű Balmazújvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője látja el.
8./ A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése
A munkavállaló a munkaköri feladatait a kinevezési okmányban leírtak szerint a közalkalmazotti
jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a
munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.
A 2012. évi I. törvény 52. § (1) alapján a munkavállaló köteles:
a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
b) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a munkáltató
rendelkezésére állni,
c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára
vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,
d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,
e) munkatársaival együttműködni.
(2) A munkavállaló a munkáltató előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személytől díjazást a
munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.
9./ Munkaköri leírás
A Szolgáltatónál foglalkoztatott dolgozó feladatainak leírását a munkaköri leírás tartalmazza. A
munkaköri leírás az SZMSZ függelékét képezi.
A munkaköri leírás munkakörre szólóan tartalmazza a foglalkoztatott dolgozó jogállását, a
munkakörnek megfelelő feladatait, jogait és kötelezettségeit.
A munkaköri leírást jogszabályi változások esetén módosítani kell.
A munkaköri leírás elkészítéséért és aktualizálásáért Tiszacsege Város Önkormányzatának
Polgármestere felelős.
10./ Munkakörök átadása
A család- és gyermekjóléti szolgálatnál személyi változás esetén a munkakör átadásáról, illetve
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átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az átadás/átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
- az átadás-átvétel időpontját,
- a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat,
- a folyamatban lévő konkrét ügyeket,
- az átadásra kerülő eszközöket,
- az átadó és átvevő észrevételeit,
- a jelenlévők aláírását.
Az átadás-átvételi eljárást lehetőleg a munkakörváltozást megelőzően le kell bonyolítani.
11./ A titoktartás szabályai
A munkavállaló munkája során a személyes titok védelmének érdekében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, az Szt., a Gyvt., valamint a Szociális
Szakma Etikai Kódexe az irányadó.
A munkavállaló a tudomására jutott adatokat és a munkája során tudomására jutott információkat
bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek csupán a hatályos jogszabályokban előírt módon
adhatja át, harmadik személynek és vagy a médiának nyilatkozatot nem tesz.
A titoktartási kötelezettség a munkavállalót a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony fennállása alatt, és azt követően is terheli.
Hivatali titoknak minősülnek a következők:
- a család- és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációk, adatok;
- az alkalmazottak személyi anyagai;
- a család- és gyermekjóléti szolgálat belső működésével kapcsolatos adatok, információk.
12./ Munkaidő és pihenőidő
A munkavállalót a Kjt. 56. § és 57. §-ának megfelelően illeti meg az alapszabadság. A
közalkalmazottaknak a fizetési fokozatának egyenlő számú munkanap pótszabadság jár.
A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni.
Az éves rendes szabadság ütemezéséhez előzetesen a munkáltatóval egyeztetett tervet köteles készíteni
a munkavállaló. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezését előzetesen, írásban benyújtott
kérelemmel kell kérni a munkáltatótól.
13./ A munkaidő beosztása
A munkarendet a család- és gyermekjóléti szolgálatnál – a munkaidő és pihenőidőt (ebédidő) – a Kjt.,
az ágazati jogszabályok, és a szakmai követelmények figyelembe vételével az alábbiak határozzák
meg:
-

a határozatlan és határozott időre kinevezett munkavállaló munkaideje teljes munkaidő esetén:
napi 8 óra, heti 40 munkaóra;
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-

-

a részmunkaidőben, határozatlan időre kinevezett munkavállaló kérésére: napi 6 óra, heti 30
óra;
a családgondozók számára a munkavégzéshez biztosítani kell a heti munkaidő keretnek legalább
a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés
helyszínen való elvégzéshez;
az ügyfélfogadást a dolgozó az ügyfélfogadási időben biztosítja;
a munkarend betartását a jelenléti ív vezetésével kell dokumentálni.

14./ A helyettesítés rendje
A család- és gyermekjóléti szolgálatnál folyó munkát a dolgozó rövid idejű-, vagy tartós
távolléte nem akadályozhatja.
Rövid idejű távollét esetén a családsegítőt a munkáltató (Tiszacsege Város Önkormányzatának
polgármestere- Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjével egyetértésben) által a
helyettesítésre kijelölt személy helyettesíti Tiszacsege Város Polgármestei Hivatalában.
A dolgozók tartós távolléte esetén (5 munkanapot meghaladó távollét esetén) a családsegítő
helyettesítését a munkáltató helyettes családsegítő határozott idejű foglalkoztatásával, vagy
családsegítő határozott idejű kirendelésével biztosítja.
15./ A gyermekjóléti szolgálat munkáját segítő testületek, szervek, közösségek
-

munkaértekezlet
Balmazújvárosi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ

16./ A munkaviszonyban álló dolgozó egyéb juttatásai
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 6. §-a értelmében a személyes gondoskodás körébe
tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani, valamint a munkavégzéshez
szükséges közlekedési eszközt.

IV. FEJEZET
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK FŐBB SZABÁLYAI
17./ Nyitva tartás rendje:
A szolgáltatás heti öt napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel, napi nyolc órás, heti
negyven órás munkavégzéssel. A szolgáltatás családlátogatás és ügyfélfogadás formájában valósul
meg. A terepmunka és az irodai munka nagyságát a feladat határozza meg, azonban a terepmunka
aránya a heti munkaidőkeretének felét teszi ki.
Nyitvatartási rendje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
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Péntek

7.30 – 13.30 óráig

Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
13.00 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás szünetel

A család- és gyermekjóléti szolgálat a szociális munka napján zárva tart, ezen a napon a
munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.
18./ Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a család- és gyermekjóléti szolgálat
dolgozójának meghatározott szabályok betartása mellett kell elősegítenie.
A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak
minősül.
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
-

-

-

-

A család- és gyermekjóléti szolgálatot érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve
nyilatkozatadásra a munkáltató által megbízott személy jogosult.
Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak udvarias,
konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények
objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra
vonatkozó rendelkezésekre, valamint a jó hírnévre és érdekekre.
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő
előtti nyilvánosságra hozatala a család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységében zavart-,
anyagi-, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésről, amelynél a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt
megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
A sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak a munkáltató engedélyével
adható.

19./ A gyermekjóléti szolgálat iratkezelése
Az iratkezelés szakmai szabályainak betartásáért a családsegítő személyesen felelős.
A család- és gyermekjóléti alapellátás során a gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának
megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a
család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ és a személyes gondoskodást
nyújtó szervek és személyek által kezelt adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet
alapján létrejövő „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer szolgál.
Az ügyiratkezelés szakmai szabályainak betartását a fenntartó a jegyző útján irányítja, illetve belső
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ellenőrzés keretében ellenőrzi. Az iratkezelési szabályzat az SZMSZ függelékében kerül csatolásra.
20./ Kötelezettségvállalás, a bélyegzők használata, kezelése
A családsegítő önállóan kötelezettségvállalásra nem jogosult. A család- és gyermekjóléti szolgálatot
érintő kötelezettségvállalásra Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere, valamint a
gazdálkodásért felelős vezető – a jegyző jogosult.
A családsegítő az aláírást tartalmazó iratai lebélyegzéséhez „Tiszacsege Város Önkormányzatának
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata” feliratú, középen a címerrel ellátott körbélyegzőt használ.
21./ A közalkalmazottak és munkáltató kártérítési felelőssége
A családsegítő kártérítési felelősségére a mindenkor hatályos Kjt. és a Munka törvénykönyve,
munkáltató és munkavállaló kártérítési felelősségének szabályai az irányadóak.

V. FEJEZET
A MŰKÖDÉS ELLENŐRZÉSE
22./ Belső ellenőrzés
A család- és gyermekjóléti szolgálat belső ellenőrzésének megszervezéséért és elvégzéséért a
fenntartó, Tiszacsege Város Önkormányzata felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magába foglalja
a Szolgálatnál folyó szakmai tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat, a szakmai
tevékenység hatékonyságának vizsgálatát.

23./ Szakmai ellenőrzés
A szakmai munkát csak az arra illetékes felügyeleti szervek képviselői vizsgálhatják:
- A működést engedélyező szerv a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények
és
hálózatok
hatósági
nyilvántartásáról
és
ellenőrzéséről
szóló
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a
szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, így különösen a személyi és tárgyi feltételekre, az ellátottak
elhelyezésére, a térítési díj megállapítására vonatkozó szabályoknak, illetve, hogy a szolgáltató
rendelkezik-e a szükséges belső szabályzatokkal, és – nem állami fenntartó esetén – a szakmai
tevékenység körében okozott kár megtérítésére vonatkozó felelősségbiztosítással.
- A fenntartó a Gyvt. 104. § (1) bekezdése alapján:
- ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét,
- ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program
végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát.
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VI.FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
24. / Az SZMSZ hatálybalépése
A Szervezeti és Működési Szabályzatot Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
………………………napján megtárgyalta és a ……………………számú határozatával jóváhagyta.
Az SZMSZ 2017. január 1. napján lép hatályba.

Tiszacsege, 2016. november 16.
Szilágyi Sándor
polgármester
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FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE
1. A szolgálat működésével összefüggő önálló szabályzatok:
-

Iratkezelési szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat

2. Munkaköri leírás
3. A Szolgálat működésére kiterjedő Tiszacsege Polgármesteri Hivatali szabályzatok:
-

Adatvédelmi szabályzat
Belső ellenőrzési szabályzat
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Munkavédelmi szabályzat
Számítástechnikai védelmi szabályzat
Gépjármű használati szabályzat
Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat

Az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik.
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS
I.

Személyi rész:

Név:
Születési hely, idő:
Munkaviszonyának kezdete:
Képesítési követelmény: jogszabályban előírt képesítés (I/2000-es SZCSM rendelet,15/1998-as NM
rendelet képesítési előírásokra vonatkozó előírásai)
Képesítés:
II.

Szervezeti rendelkezések:

Munkáltatója:

Tiszacsege Város Önkormányzata – 4066 Tiszacsege, Kossuth. u. 5.

Közvetlen felettese:

Tiszacsege Város Polgármestere

Munkaideje:

Heti 40 óra

Munkahelye neve:

Tiszacsege Város Önkormányzatának
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Munkahely címe:

Tiszacsege, Fő u. 42.

Munkaköre:

családsegítő

Helyettesítés:

a családsegítőt a munkáltató (Tiszacsege Város polgármestereTiszacsege
Város
Polgármesteri
Hivatalának
jegyzőjével
egyetértésben) által a helyettesítésre kijelölt személy helyettesíti
Tiszacsege Város Polgármestei Hivatalában.

III.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Feladatok:
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése céljából a gyermeket és szülőjét
tájékoztatja a jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a
gyermek testi, lelki egészségének biztosításával.
Az ellátásokhoz való hozzájutások érdekében segítséget nyújt a hivatalos ügyek intézéséhez,
segíti a támogatások ésszerű felhasználását.
Családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadást nyújt, illetve segíti ezen
szolgáltatások, tanácsadások felkeresését.
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt illetve a magzatot
megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról. Szükség esetén segíti a családok átmeneti
otthonában nyújtott szolgáltatás igénybe vételét.
Tájékoztatást nyújt az örökbe adás lehetőségeiről.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében kapcsolatot tart az észlelő- és
jelzőrendszer tagjaival. Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek életkörülményeit és
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, a hatósági
beavatkozást igénylő helyzeteket. Valamint a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget
és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszerrel együttműködik. Fogadja a beérkezett jelzéseket, és
felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás
érdekében, a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a
szükséges intézkedéseket. Az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt.
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében támogatja a gyermeket és segíti
a szülőket a veszélyeztető körülmények elhárításában, személyiségük kedvező irányú
fejlődésében, valamint a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében, e nn e k
é r d e ké b e n e gyü t t mű k ö d i k a j ár á s i C s a l ád -é s G ye r me kj ól é t i K ö zp o n t t a l .
Együttműködik a bíróság, a Gyámhivatal, a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkeresésére a szülő – gyermek kapcsolattartásában a
kapcsolatügyelet keretei között.
A külső támogatásra szorulók sorsának rendezése érdekében olyan komplex segítségnyújtás,
amely az életkor, egészségügyi állapot, munkaképesség, családi háttér figyelembe vételével
elősegíti az egyén és a család readaptációját, rehabilitációját.
Személyesen tájékoztatja a klienst a családsegítés keretében nyújtott szolgáltatásokról,
azok céljáról, tartalmáról.
Megszervezi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni
ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
Önállóan családsegítést végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében.
Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális
szolgáltatások iránti szükségleteit.
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő
tájékoztatása érdekében.
A feltárt szükségletek alapján közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos
terápiás programokat szervez.
Pontosan vezeti a jogszabályok által előírt dokumentációkat, az előírt statisztikai
adatszolgáltatáshoz az adatokat biztosítja.
Segíti az ellenőrzés munkáját, a külső szakértő tevékenységét támogatja.
Gyűjti és segíti elosztani az intézménybe érkező adományokat.
A kliensekkel együttműködve elismeri és támogatja önállóságukat, erősíti belső erőforrásukat.
Feltérképezi a kliensek természetes támogató rendszereit, külső erőforrásokat is igénybe
vesz szociális és mentális problémáik megoldásához.
Kapcsolatot tart az ügyintézések, családsegítés folyamán minden egyéb olyan szolgáltatóval,
amelyek a kliens problémáinak megoldásában, kezelésében segítséget nyújthatnak. /pl.:
közüzemi szolgáltatók, pénzintézetek, egészségügyi, szociális otthonok, társadalombiztosítási
pénztárak, bíróság, rendőrség, polgárőrség stb./
A szociális ügyintézéseken túlmenően mentális gondozást is végez, segítő kapcsolat keretében
feltárja a személyes problémákat, azok lehetséges okait.
Ismerteti a kliensekkel a jogaikat, lehetőségeiket, a hivatalos ügyek intézésének menetét,
a településen elérhető egyéb lehetőségeket, illetve az intézmény szolgáltatásait.
Szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában részt vesz.
Közreműködik a kliensek természetben kapott segélyének eljuttatásában.
Rendszeres időközönként családlátogatást végez, melyről minden esetben hivatalos feljegyzést
készít, valamint a jogszabályban előírt dokumentumokban ezeket a látogatásokat rögzíti.
Részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Felkérésre környezettanulmányt készít.
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IV.
1.
2.

3.

4.

5.

V.

Kötelezettségek:
Rendszeresen
továbbképzéseken
köteles
részt
venni.
A
kötelezően
előírt
továbbképzési kötelezettségének eleget kell tennie a jogszabályban előírt képzési időn belül.
Akár szóban, akár írásban a reá bízott értékekkel köteles elszámolni, azokért
mindenfajta felelősséggel tartozik. Megóvja és rendeltetésüknek megfelelően használja az
intézmény értékeit.
Titoktartási kötelezettsége van, de kötelessége együttműködni az adatkérővel abban az
esetben, amikor a jogszabály adatközlési kötelezettséget ír elő. A titoktartási kötelezettsége
kiterjed az intézmény belső működésére, munkavállalók és ügyfelek személyes adataira.
Baleset-, tűz-, munka-, és környezetvédelmi oktatáson a jogszabályokban rögzített
időközönként köteles részt venni. Az oktatáson elhangzottakat, tanultakat maradéktalanul köteles
betartani.
A szakmai Etikai Kódex normáit köteles betartani, magatartásával az abban foglalt
értékeket közvetíteni.
Etikai kérdések

1. Tevékenységét csak a kliensek és munkatársai személyhez fűződő jogainak és vagyoni
2.
3.
4.

5.
VI.
1.
2.

érdekeinek messzemenő figyelembevételével végezheti.
Munkahelyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a gondozottak emberi méltóságát, sem az
intézmény jó hírét nem sértheti.
Az általa végzett tevékenységért, okozott kárért, mulasztásért felelősséggel tartozik.
Kliensével, vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójával tartási, életjáradéki és
örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1
évig nem köthet.
Munkájáért a kliensektől pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem követelhet, nem fogadhat el.
Juttatások:
A Kjt. előírásai alapján járó juttatások, mely Tiszacsege Város Önkormányzatának
költségvetésében kerülnek megállapításra.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően munkaruha juttatás.

A munkaköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Aláírásommal igazolom, hogy a munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem,
azt magamra nézve kötelezőnek tartom és maradéktalanul teljesítem. A munkaköri leírás egy
példányát átvettem.
Tiszacsege, ………..év……………hó…….nap

……………………………………..

…………………………………..

Munkáltató

Munkavállaló
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Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó ülésére
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai
programjának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 140/2016. (XI.10.) KT számú
határozatában döntött arról, hogy a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot 2017. január 1.
napjától önálló szolgálatként működteti, az ott foglalkoztatott személy az önkormányzat
létszámállományában, közalkalmazotti jogviszonyban kerül foglalkoztatásra, a 68/2013
(XII.29) NGM rendeletben meghatározott 104042-es és 107054-es kormányzati funkció
számokon.
Ezen döntés következtében szükséges az újonnan létrejövő szolgáltató szakmai
programjának elfogadása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati
javaslatról dönteni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2016.(… …) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
Szakmai programjának elfogadása tárgyában
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 7. bekezdésében foglaltaknak
megfelelően úgy határoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata Szakmai programját a melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. november 30. és folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
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I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI
1. Neve, székhelye:
1.1. Az alapító szerv:

- megnevezése :
- címe :
- telefonszáma :

Tiszacsege Város Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
06/52 588-400
- fax :
06/52 588-405
- illetékességi és működési területe : Tiszacsege Város közigazgatási területe
1.2. A Szolgáltató:

- megnevezése :
- címe :
- telefonszáma :
- fax :

Tiszacsege Város Önkormányzatának
Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
06/52 588-073
06/52 588-073

2. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői
A település Hajdú-Bihar megyében, Magyarország keleti részén helyezkedik el, Debrecentől, a
megyeszékhelytől Észak-nyugatra 55 km-re, a szomszédos Szabolcs- Szatmár-Bereg megye
megyeszékhelyétől, Nyíregyházától Délnyugatra 88km-re, Borsod- Abaúj-Zemplén megye
székhelyétől, Miskolctól 84 km-re fekszik. A Hortobágy és a Tisza határán helyezkedik el.
Tiszacsege Hajdú-Bihar megye legifjabb városa, Árpád-kori település, a Hortobágy észak-keleti
kapujaként tartják nyilván. A Balmazújvárosi Kistérségben fekszik, a kistérségre, ezáltal
Tiszacsegére is a mezővárosi jelleg jellemző.
A Balmazújvárosi Kistérség a régió középpontjában található, egyike Hajdú-Bihar megye 9
kistérségének.
Tiszacsege gazdaságát évszázadokon keresztül a mezőgazdaság határozta meg. A 70,4 hektár
nagyságú terület az egykor jelentős állattartáshoz szükséges legelők miatt alakult ki. J e l e n l e g
tapasztalható, hogy a lakosság nagy része továbbra is a mezőgazdaságból
é l , a l a k o s s á g 5 % - a e g y é n i v á l l a l k o z ó , u g y a n a k k o r a z ö n k o r m á n y z a t , 430
fő lakos közmunkaprogramban történő foglalkoztatásával a legnagyobb foglalkoztató a településen.
Tiszacsege fejlődése számára a legnagyobb lehetőséget a természeti értékek közelsége és ebből
a szempontból jó földrajzi fekvése (Hortobágy kapuja) jelenti. A megyeszékhelyek Tiszacsege
számára is felvevőpiacot jelentenek, valamint a helyi turisztikai vonzerők és szolgáltatások
fejlesztésének egyik célcsoportját képezhetik. Tiszacsegén külön kiemelendő a területe alatt
található gyógy- és termálvíz készlet.
Demográfiai adatok
A település lakónépessége 4513 fő, állandó népessége 4752 fő.
Lakónépesség (fő)
2270
2243
4513

Nemek megoszlása
Férfi
Nő
Összesen
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Kor szerinti
összetétel (év)

Nemek
megoszlása/férfi

Nemek
megoszlása/nő

Összesen

190
272
252
879
1274
1646
4513

111
144
130
493
661
731
2270

79
128
122
386
613
915
2243

0-3
4-9
10-14
15-30
31-50
51Összesen

Állandó népesség (fő)
2364
2388
4752

Nemek megoszlása
Férfi
Nő
Összesen
Kor szerinti
összetétel (év)
0-3
4-9
10-14
15-30
31-50
51Összesen

Nemek
megoszlása/férfi

Nemek
megoszlása/nő

111
159
125
565
679
739
2378

83
128
127
483
649
904
2374

Összesen

194
287
252
1048
1328
1643
4752

A demográfiai adatok vizsgálata során megállapítható, hogy a lakosság száma folyamatos
csökkenést mutat, a 2007-es 5337 főhöz képest 2016-ban mindössze 4513 fő a lakosságszám. A
csökkenésnek nagyrészt oka az elvándorlások magas száma, valamint a természetes szaporodás
évenkénti csökkenése az elhalálozás arányával szemben. A település elöregedő tendenciát mutat.
Tiszacsege állandó népességének nem szerinti megoszlása az országos átlaggal megegyező,
minden évben magasabb a nők aránya.
Foglalkoztatottság: Az aktív korú népesség 50%-a mezőgazdaságban, 10%-a az ipar
különböző ágazataiban, 5%-a a szolgáltatásban dolgozik. Sokan már a közeli városokban
találnak munkát, felvállalva a mindennapos ingázást. A munkanélküliség is egyre erősödik
városunkban, a nyilvántartott álláskeresők száma 238 fő, a 3220 fő munkavállalási koru
lakosságból (2016. 02. 20-i állapot szerint).
A népesség számának alakulása, összetétele, egészségi állapota jelentősen befolyásolja az
egészségügyi és szociális ellátórendszer szükségleteit, döntően meghatározza a lakosság
foglalkoztathatóságát és ezzel összefüggésben kiemelt jelentőséggel bír a társadalom eltartó
képességét érintően.
Ellátandó terület: Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
ellátási területe Tiszacsege város közigazgatási területére terjed ki.
A szolgáltatást igénybe vehetik az állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar
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állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező
bevándorolt, vagy magyar hatóságok által menekültként elismert állampolgárok és családok.
Kiemelt célcsoportok

-

Krízishelyzetben lévő várandós anyák,
veszélyeztetett gyermekek, fiatalok és azok szülei, törvényes képviselői, akikkel
elsősorban a jelzőrendszer problémajelzése alapján kerül a szolgálat kapcsolatba,
az élethelyzetükben megrendült családok,
az alkalmi munkából élők és a munkanélkülivé válók,
alkohol és egyéb szenvedélybetegséggel küzdők és családjaik,
az alacsonyabb jövedelmű családok,
a krízishelyzetbe került személyek és családok,
a bántalmazottak,
a lakhatási problémákkal küzdők,
a fogyatékkal élők, a krónikus pszichiátriai betegek,
idősek,
szabálysértést, bűncselekményt elkövetők.

Regisztrált problémák

-

több probléma együttes előfordulása (sokproblémás családok)
anyagi probléma (megélhetéssel, lakhatással összefüggő, krónikus munkanélküliség)
önálló ügyintézésben való bizonytalanság
információhiány
foglalkoztatással, munkahely kereséssel kapcsolatos
életviteli (változékony férfikapcsolatok az anya életében)
családi kapcsolati (házassági konfliktusok)
szülői elhanyagolás
lelki-mentális
gyermeknevelési problémák (iskolakerülés, gyenge teljesítmény)
gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
magatartászavar, teljesítményzavar
családon belüli bántalmazás
szenvedélybetegség

Tiszacsegén a szolgáltatást igénybevevők jellemzői:
•

nehéz anyagi körülmények között élnek, létfenntartási gondokkal küzdenek.

•

a munkahely megszűnése, az ezzel együtt járó anyagi biztonság romlása,

•

a szenvedélybetegségek kialakulása

•

a szülők házasságának megromlása
kapcsolattartási nehézségek,
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•

lakhatási gondok,

•

nevelési hiányosságok,

•

családi konfliktusok

•

magatartási problémák

•

bűnelkövetés

•

áldozattá válás

Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, gyermekeiket egyedül
nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és gyermekek, munkanélküliek, halmozott
problémával küzdők, veszélyeztetett gyermekek, családok, nevelésből kikerült, devianciákkal
küzdő gyermekek, fiatalok és szülők, időskorúak, nyugdíjasok, fogyatékkal élő személyek,
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek.
Gyermekek és gyermekes családok: A családok diszfunkcionális működése az iskolában
teljesítményzavarok, beilleszkedési problémák, interperszonális kapcsolati problémák és
magatartási problémák kialakulását eredményezik. A gondozott gyermekek családjaiban, nagy
számban fordul elő az alacsony iskolázottság, ami a munkaerő-piaci elhelyezkedést jelentős
mértékben megnehezíti. A gondozott családok nagy részénél általában az egyik szülő
közfoglalkoztatásban foglalkoztatott.
Ezen családok gyakran küzdenek megélhetési problémákkal, hisz anyagi helyzetük romló
tendenciát mutat, így nagy számban fordul elő a közüzemi díjak fizetésének elmulasztása, nagy
összegű hátralék felhalmozása.
A szülők körében előforduló pszichés és szomatikus zavarok befolyásolják nevelési
tevékenységüket, mely problémák miatt gyermekeik érzelmi szükségletei hiányt szenvednek,
esetenként elhanyagoló, bántalmazó szülői attitűd tapasztalható.
Felnőtt munkaképes korú kliensek: Az ellátottak nagy része közfoglalkoztatás keretében
dolgozik, illetve alkalmi munkából és a gyermekek után járó támogatásokból tartja fenn magát. A
szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte általános sajátosság az alacsony
iskolázottság, ami munkaerő-piaci lehetőségüket beszűkíti, ezért az alkalmi munkavállalás, illetve a
másodlagos munaerő-piacon való jelenlét vált jellemzővé.
Egyedül élő idős emberek: Az ellátási területen egyre nagyobb arányban fordulnak elő az idős,
magára hagyott, esetenként tehetetlen kliensek. Jellemző a családi kapcsolatok beszűkülése,
esetenként teljes hiánya.
Jellemző veszélyeztető tényezők korosztályonként:
Tiszacsege városában az óvodás korúak közül korábban kevés volt a veszélyeztetett gyermek,
azonban az utóbbi időben növekvő tendencia figyelhető meg. A gyermekek körében
tapasztalható elhanyagoltság leginkább anyagi okokra és a szülő elhanyagoló magatartására
vezethető vissza. Az óvodás korúak közül is egyre több a nehéz körülmények között élő
gyermek, melynek fő oka a növekedő szegénység, munkanélküliség, életvezetési hibák, nem
egyszer az alkoholizálás.
Az általános iskolákban az előzőekhez hasonlóan szintén vezető probléma az anyagi
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veszélyeztetettség, azonban ezen korosztálynál már fokozottabban jelentkeznek az igazolatlan
hiányzások, a tanulmányi eredmény hanyatlása, bukás, a szülő-iskola együttműködésének
hiánya. Felső tagozatban egyre több a magatartási probléma, fokozódik a szülői elhanyagolás,
a gyermekek körében egyre jellemzőbb az agresszivitás. Ebben a korban erős a veszélye a drogok
alkalmankénti kipróbálásának, melyet nagyobb testvér, vagy barát kínál.
A fiatalok körében egyre több problémát okoz az emelkedő alkohol-, cigaretta- és
drogfogyasztás. A tanköteles korú gyermekek körében növekszik az igazolatlan hiányzás, a
magatartási problémás gyermekek száma, emelkedik a rendőrségi ügyek száma: csavargás, lopás,
rongálás, garázdaság. A prevenciós, megfelelő színvonalú programok, kulturált szórakozás
lehetővé tétele talán jó irányba alakítaná érdeklődésüket és ezzel együtt személyiségüket is.

3. A szolgáltatás feladata, célja, alapelvei
3.1. A család és gyermekjóléti szolgálat feladata
A család- és gyermekjóléti szolgálat (továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) ellátja a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39.
§ és 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 64. §
bekezdése szerinti családsegítői szolgáltatási feladatokat. Ennek keretében feladata, a Tiszacsege
város ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása,
valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel kísérése,
gyermekek családban történő nevelkedésének
elősegítése, veszélyeztető körülményeik
megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények megszűntetésében való közreműködés, a
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak
biztosítása, a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben
lévő személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése
A szociális munka eszközeivel és módszereivel elősegíti a problémák komplex módon való kezelését,
a családokban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, mely magába foglalja a megelőzést,
a probléma feltárást, a problémamegoldást.
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
érdekében
- tájékoztatja a szülőt, a gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával,
családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem
biztosításának elősegítésével
- a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés, a káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése
- a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátáshoz, különösen a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
- szabadidős programok szervezése
- a hivatalos ügyek intézésének segítése
7

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szakmai program
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

-

-

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, az
együttműködés megszervezése és tevékenységük összehangolása
a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

-

a családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező
működési zavarok ellensúlyozása
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése
egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások,
pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezése

A gyermekvédelmi gondoskodás
gyermekek védelme érdekében

-

körébe

tartozó

hatósági

intézkedések

alatt

álló

a járási család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere által bevont feladatokban
segítő munka végzése
esetmegbeszélések, esetkonferenciák szervezése

Szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatok körében végzett egyéb tevékenységek

- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a

-

nagyszámban előforduló problémákat, a gyermekek veszélyeztetettségét és jelzi azokat az
illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szervek felé
fogadja és meghallgatja a Szolgálathoz érkezőket, meghallgatja a gyermek panaszát és
annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását
felkérésre környezettanulmány készít
kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátás bevezetését
biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéshez szükséges helyiséget
részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Forum
munkájában,
nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Egyéb feladatai

-

információ nyújtása a szociális ellátási formákról, azok igénybevételének módjáról,
valamint segítséget nyújt azok vitelében
szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása
tanácsadás nyújtása a hátrányos helyzetű személyek, csoportok részére
humán jellegű civil kezdeményezések ösztönzése, segítése
nehéz élethelyzetben élő családok számára segítő szolgáltatások, valamint az ezekhez
való hozzáférésének megszervezése
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3.2. A gyermekjóléti szolgálat célja
A szolgáltatás célja, elősegíteni a helyi társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat az
emberi kapcsolatokban, valamint az emberi képességek felszabadítását és az emberek
felhatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében. Az emberi viselkedésről és
társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon
avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kapcsolatba.

3.3. Kiemelt szakmai alapelvek
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a szolgáltató
szakmai munkájában
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető legyen
A szolgáltató köteles fenntartani és továbbadni hivatásának értékszemléletét, etikáját,
ismeretanyagát
A szociális munkás felelőssége, hogy saját kompetenciáján belül – a tevékenységnek
megfelelően -, legjobb szakmai tudása szerinti, odaadóan, kitartóan és céltudatosan
nyújtson szakmai szolgáltatásokat.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény alapján tilos a szolgáltatónál a nemi, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozás, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, anyasága
(terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésére
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt
megkülönböztetni.
A szolgáltató köteles pontos és adekvát információt nyújtani a klienseknek.
A szociális munkás kapcsolatát munkatársaival, kliensekkel, más szakmák képviselőivel
a bizalom, a tisztelet és a szolidaritás határozza meg. Törekszik a hatékony együttműködés
kialakítására, és az együttműködés során tiszteletben tartja munkatársai és más
szakemberek sajátjától eltérő véleményét és munkamódszerét, valamint kompetenciáját,
tekintettel van képzettségükre és kötelezettségeikre.
A szociális munkás az általános adatvédelem szabályokon túl is köteles biztosítani a
titoktartást és az információk felelős kezelését. A titoktartás minden szóbeli, írásbeli,
hang- és képanyagra rögzített, és az azokból kikövetkeztethető információra, az
esettanulmányokra, esetismertetésekre és publikációkra is vonatkozik.
A szolgáltató által végzett tevékenységnek – a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül – a szükséges mértékig kell kiterjednie.
Támogatni kell a kliensek adekvát önérdek érvényesítési törekvéseit.
A szociális munkásnak joga és kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a
szakma fejlődését, változását, törekedjen szakmai tudása folyamatos fejlesztésére és
korszerű ismeretek elsajátítására, és azt alkalmazza a munkájában.
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II. A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI RENDJE
A szolgáltató a Gyvt. 40. § (1) c) pontjában meghatározottak szerint, Tiszacsege Város
Önkormányzata alkalmazásában álló, jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak
megfelelő személy foglalkoztatásával működik.

1. A család-és gyermekjóléti szolgálat létszáma, szakképzettség, feladatkörök megjelölése
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakfeladaton foglalkoztatott dolgozók létszámnormáit és
szakmai képesítés előírásait az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2, 3. sz. mellékletében, a 15/1998as NM rendeletben valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. törvényben foglaltak határozzák meg.
A gyermekjóléti szolgálatnál betöltött munkakörök:
•

Családsegítő (családgondozó)
Alkalmazottak száma
1 fő családsegítő

Iskolai végzettség
- 1 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus,
szociális alap és szakvizsga

A családsegítő a munkaköri feladatait a kinevezési okmányban leírtak szerint a közalkalmazotti
jogviszonyra vonatkozó szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak,
valamint a munkáltató utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.

2. Más intézményekkel történő együttműködés
A család- és gyermekjóléti szolgálat számára az ágazati szabályozások értelmében alapvető
feladat a szolgáltatások szervezése, koordinálása, az észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a
veszélyeztető élethelyzetek megelőzése érdekében.
A családgondozó számára fontos a szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, ápolása a szakmai
munka hatékonyságának előtérbe helyezésével. A szolgálat családgondozója jól működő és
hatékony kapcsolatrendszer kialakítására törekszik.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése során figyelemmel kíséri a
településen élő családok, gyermekek, személyek
- életkörülményeit és szociális helyzetét,
- a gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét,
- a gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- a jelzőrendszer részét képező, a szociális és gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével
kapcsolatos jelzését fogadja és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a
család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,

-

az intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt,
fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket, és segíti őt a problémája megoldása
érdekében.
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Évente legalább 6 alkalommal, illetve szükség szerint szakmaközi megbeszélést szervez a
veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. Célja a veszélyeztetettség
okainak feltárása, a problémák időben történő felismerése, valamint a megoldási javaslatok
kidolgozása, feladata a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkörülményeinek
figyelemmel kísérése, a veszélyeztetettség, és a kiváltó okok felismerése, megoldási
lehetőségek kidolgozása, és a településen élő gyermekek gyermekjóléti vagy egyéb szociális
ellátások iránti szükségleteinek feltérképezése.
A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer munkáját működési szabályzat rögzíti, feladatait éves
intézkedési terv alapján végzi, amelyet a szolgálat minden év március 31-ig elkészít az eves szakmai
tanácskozást követően.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen
átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, áttekintik a település szociális és
gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek
működésük javítására.
A család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a
házi gyermekorvos,
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- köznevelési intézmények,
- rendőrség,
- ügyészség,
- bíróság,
- pártfogó felügyelői szolgálat
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő,
- jegyző,
- a járási hivatal,
- a jogi segítségnyújtói szolgálat,
- a magánszemélyek, valamint
- más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben.
A szolgálat munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az
ellátást végző szakintézményekkel különösen
- a járási család- és gyermekjóléti központtal,
- a területi szociális gondozás intézményeivel,
- a gyermek- és felnőtt gondozást végző szociális szakintézményekkel,
- minden olyan egészségügyi intézménnyel, ahol gyermek-vagy felnőtt pszichiátriai
szakrendelés folyik,
- a vöröskereszttel.
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban, melyről a
családsegítő írásos feljegyzést készít. A jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek.
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Krízishelyzet esetén telefonos vagy személyes jelzés is lehetséges, de utólagosan kötelező az
írásbeli jelzés.
Tiszacsege Város Önkormányzatának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata jól kiépített külső
kapcsolatrendszerrel rendelkezik a városi intézmények tekintetében, az ott dolgozókkal szoros
munkakapcsolatban áll. Jó szakmai kapcsolatban áll továbbá az önkormányzat Hatósági
Irodájának munkatársaival, valamint a Járási Gyámhivatallal.
A szakmai munka színvonalát emeli más intézmények szakembereivel történő szoros
együttműködés

3. Tájékoztatási kötelezettség, nyilvánosság, a szolgáltatások igénybevételéről szóló
tájékoztatás helyi módja
A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről a lakosságot a településen a helyben
szokásos módon tájékoztatja: képújság, helyi lapok, Tiszacsege város honlapja. A tájékoztató
tartalmazza a gyermekjóléti szolgálat nevét, címét, elérhetőségeit, fenntartóját, az ügyfélfogadás
rendjét és a nyújtott szolgáltatásokat. A működését, tevékenységeit bemutató alapinformációkat
tartalmazó dokumentumok (Szakmai Program SZMSZ) a szolgáltató székhelyén, illetve
Tiszacsegege Város honlapján is megtekinthetőek.
A tájékoztatás különös figyelemmel kiterjed az együttműködő partnerekre, az észlelő és
jelzőrendszer tagjaira (szakmaközi esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon, tanácsokozások
alkalmával a szolgáltató jelzi az esetleges változásokat.
A szolgáltatásokról, rendezvényeiről a helyi nyomtatott sajtóban (Csege újság) az elektronikus
sajtóban (település honlapja), valamint plakátokon tájékoztatja a lakosságot.

4. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok

4.1. A személyes gondoskodást igénybevevők jogai
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő számára
az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, a törvényben meghatározott általános vagy speciális
jogokat is biztosítani kell.
- A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása
alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
- A gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatást olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen
az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben
tartására, különös figyelemmel:
• az élethez, emberi méltósághoz,
• a testi épséghez,
• a testi-lelki egészséghez való jogra.
- Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem. A szolgáltatás nyújtás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
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4.2. Az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
- A fogyatékos személyek jogainak érvényesülése érdekében figyelemmel kell lenni különösen
• az akadálymentes környezet biztosítására
• az információkhoz, az ellátottat érintő legfontosabb adatokhoz való hozzáférés biztosítására
• az önrendelkezés elvére, a fogyatékos személy életvitelével kapcsolatos
döntéseinek tiszteletben tartására.
- A gyermekjóléti szolgálat munkatársa az ellátottakat tájékoztatja az ellátottjogi képviselő által
nyújtható segítségadás lehetőségeiről, az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről.

4.3. A szociális szolgáltatást végzők jogai
- A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tartsák emberi méltóságukat és személyes jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra.
- A gondozással megbízott személy közfeladatot ellátó személynek minősül.
- A munkavállaló eredményes munkájának feltétele saját egészsége, ezért joga és kötelessége
a részvétel az időszakos foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálatokon. Fertőző betegségben
szenvedő munkatárs a gyermekjóléti szolgálatnál nem tartózkodhat, illetve munkát nem végezhet.
- A dolgozók védelme érdekében- az ellátást igénybe vevők részéről esetlegesen felmerülő
veszélyhelyzet esetén a munkáltatót értesíteni kell A veszélyhelyzet megszüntetése érdekében
a munkáltatónak haladéktalanul kötelessége a szükséges intézkedéseket megtenni.

4.4. A titoktartás szabályai
A munkavállaló munkája során a személyes titok védelmének érdekében az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Szt. és a
Gyvt. valamint a Szociális Szakmai Etikai Kódexe az irányadó.
A munkavállaló a tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli, azokat
harmadik személynek csupán a hatályos jogszabályokban előírt módon adhatja át, a
munkáltató kivételével azokról harmadik személynek és a médiának nyilatkozatot nem tesz.
A titoktartási kötelezettség a munkavállalót a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony fennállása alatt és azt követően is terheli.

5. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja és
formái
A szakmai felkészültségük biztosítása érdekében a gyermekjóléti szolgálat munkatársai szakmai
továbbképzésben, szupervízión, esetmegbeszélésen vesznek részt. A munkáltató biztosítja a
költségvetési források lehetősége szerint az elérhető szakirodalmat, folyóiratokat és a továbbképzési
terv alapján a képzésben való részvételt.
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III. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM BEMUTATÁSA
A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK,
TEVÉKENYSÉGEK
A család- és gyermekjóléti szolgálat általános feladata a településen élő lakosságnak és
problémáinak folyamatos figyelemmel kísérése, a szolgáltatások szükségletekhez való igazítása.

1. Megvalósítani kívánt program
A Gyvt. 39. §-ában és 40. § (2) bekezdésében, valamint az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglalt
feladatok ellátása érdekében, a működési területen élő szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzéséhez, a krízishelyzet megszüntetéséhez, valamint az
életvezetési képesség megőrzéséhez, valamint a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosításához nyújtott szolgáltatás.
Feladatellátása körében:
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a
szükséges intézkedést.
- Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt.
- Tájékoztatja:
• a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes
képviselő tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő
gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben
állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő
nevelkedésének, vagy a gyermek számára szükséges védelem biztosításának
elősegítésével, a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető
jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
• a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a
nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt
örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást
elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
tevékenységéről és
elérhetőségéről,
az örökbefogadó
szülőt az örökbefogadás
utánkövetése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző
szervezet felkeresését.
- Segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, az igénybe vevő
szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi
és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a
szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.
- Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését, az eset szerinti aktuális probléma megoldásában
érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok
tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az
előbbiek mellett – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a
lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett
gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez, a szolgáltatást igénybe vevő személy,
család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de
legalább hathavonta értékeli az
esetkezelés eredményességét, közreműködik a
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válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében folyamatosan figyelemmel
kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett
személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit, a más személy, illetve
szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a
területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében, a
válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban.
Segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése
céljából olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az
azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél programok megszervezését.
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében a család- és gyermekjóléti
szolgálat segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez
tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről.
A gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít, a gyámhivatal
felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján
tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való
beilleszkedéséről.
A család- gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás,
intézkedés szükségességének felmerülése esetén, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti
központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

2. A létrejövő kapacitások
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásaival, a település lakosságát szólítja meg. A
családsegítői feladatokat a településen 1 fő családsegítő látja el, a szakma szabályait a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7) SZCSM rendelet, az Szt. és Gyvt. szabályainak a figyelembe
vételével.

3. Szolgáltatáselemek
•

•
•

A szolgáltatás során együtt kell működni a gyermekkel és a családjával, a
munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,
a pszichiátriai beteg, a szenvedélybetegséggel küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjainak részére egyéb szolgáltatásokat biztosító – különösen
szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási – szolgáltatókkal, intézményekkel;
a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a szolgáltatást igénybe vevő
hozzájutását valamely – nem a gyermekjóléti szolgálat által nyújtott – szolgáltatáshoz;
a jelzőrendszer működtetése körében a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a
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•
•

•
•
•
•
•
•

veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra;
fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a
c s a l á d - é s gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében;
a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket, az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, folyamatosan
figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és
a veszélyeztetett személyt, illetve a család szociális ellátások és szociális szolgáltatások
iránti szükségleteit;
szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybevevő megfelelő
tájékoztatása érdekében;
pszichológiai és egyéb tanácsadást szervez;
közösségfejlesztő programokat szervez a településen élő lakosság számára;
segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához;
segíti, kezdeményezi speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működését;
a gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős
programoknak, az intézmények együttműködésének, valamint a helyettes szülői
hálózatnak a szervezéséről, működtetéséről, vagy az önálló helyettes szülők
foglalkoztatásáról.

4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, körei,
rendszeressége

a) Feladat:

A településen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt, illetve krízishelyzetbe került
személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen élethelyzetekhez vezető okok
feltárása, megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:

- A veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik a családok segítése
érdekében. A család- és gyermekjóléti szolgálat a hozzá forduló személyek problémájának
megoldása érdekében együttműködik és rendszeres kapcsolatot tart a településen működő
hatóságokkal, szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, rendőrséggel és civil szervezetekkel,
oktatási-, nevelési és kulturális intézményekkel. Ha a probléma helyi szinten nem oldható
meg, az együttműködés kiterjed a közüzemi szolgáltatókra, szociális, társadalombiztosítási,
családtámogatási ellátást biztosító intézményekre, az állami foglalkoztató szervre.
- A megelőzés érdekében a család- és gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kísérli a lakosság
szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és a család életében előforduló
problémákat, azok okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv
felé; veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, ennek keretében
elősegíti különösen az egészségügyi szolgálatok, oktatási intézmények, a szociális
intézmények, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak, magánszemélyek részvételét a
megelőzésben. A gyermekjóléti szolgálat együttműködik meghatározott intézményekkel,
személyekkel összehangolja tevékenységüket a jelzett probléma érdekében.
- Az életvezetési képességek megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező
problémák megszüntetése érdekében tájékoztatást nyújt a szociális, családtámogatási és
társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról.
- Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; segítséget nyújt az egyéneknek a
hivatalos ügyek vitelében. Segítő munkaformák: szociális esetmunka, szociális csoportmunka és
a közösségi szociális munka.
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- Meghallgatja az egyén panaszát és lehetőség szerint segíti őt annak megoldása érdekében.
(segítő beszélgetés)

- Családgondozással, családlátogatással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési
-

zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
Adományok gyűjtése és osztása együttműködve a civil szervezetekkel.
A gyermekjóléti szolgálat egyéb feladatainak keretén belül elősegíti és ösztönzi a humán
jellegű civil kezdeményezéseket.
Kezdeményezi a település önkormányzatánál az új feladatok ellátásának helyben történő
megszervezését.
A gyermekjóléti szolgálat a jogszabályokban meghatározott tevékenységét az egyénre,
családra vonatkozóan elkészített megállapodás és gondozási terv alapján, személyes kapcsolat
keretében végzi.

Rendszeressége: A feladatellátás a szolgáltató ügyfélfogadási ideje alatt folyamatosan történik. Az
ügyfélfogadás és nyitva tartás rendjéről a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

b) Feladat:

A gyermek családban történő nevelkedésének az elősegítése
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:

- A gyermek, illetve szülője tájékoztatást kap mindazokról a jogokról, támogatásokról és
-

-

-

-

-

ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával,
családban történő nevelkedésének elősegítésével.
A jogokról, támogatásokról és ellátásokról történő tájékoztatást úgy szervezi a szolgáltató, hogy
arról a gyermek – fejlettségétől függően – önállóan törvényes képviselője nélkül is tudomást
szerezhessen.
A támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében a szolgáltató segítséget nyújt a
gyermek vagy szülője (törvényes képviselője) kérelmének előterjesztéséhez, szükség esetén
kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező
illetékes hatóságnál, szolgáltatónál.
A gyermeket és a családot felkészíti a támogatás célszerű felhasználására.
Amennyiben a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés
tanácsadást nem a gyermekjóléti szolgálat végzi, felhívja a gyermek és a szülője figyelmét a
tanácsadás igénybevételének lehetőségéről, céljáról, feltételeiről, segíti a tanácsadást nyújtó
felkeresésében.
A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt illetve a magzatot megillető
jogokról, támogatásokról és ellátásokról. Segíti a támogatáshoz, ellátásokhoz, szükség
esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban.
Személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik a probléma rendezésében.
A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja a nyílt és a
titkos örökbefogadás lehetőségéről, valamint joghatásairól. Nyílt örökbefogadást elősegítő
közhasznú szervezetek, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő és titkos örökbefogadást
előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségeiről.
Tájékoztatja arról, hogy az örökbefogadási eljárás lefolytatására melyik gyámhatóság illetékes,
valamint a gyermeknek az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokba történő
elhelyezésének lehetőségeiről és annak jogi következményeiről.
A gyermekjóléti szolgálat és az illetékes védőnő haladéktalanul tájékoztatja egymást, ha
valamelyik várandós anya válsághelyzetben van.
A család- és gyermekjóléti szolgálatnak olyan szabadidős programokat kell szerveznie,
17

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szakmai program
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073
amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését
célozzák, és megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget
okozna.
- A család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, hogy a közoktatási intézmények, az
ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális intézmények, valamint a társadalmi szervezetek
szervezzenek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak
enyhítését célzó programokat.
- A gyermekek részvételének elősegítése céljából nyilvántartást vezet a településen
rendelkezésre álló szabadidős programokat nyújtó szervezetekről, és felkéri őket, hogy
nyújtsanak tájékoztatást programjaikról, amelyekről értesíti a családot, valamint az
ifjúságvédelmi felelősöket.
- A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés során segítséget nyújt a hatékony intézéshez.
Rendszeresség: A feladatellátás az ügyfélfogadási időben folyamatosan történik.

c) Feladat:

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:

- A család- és gyermekjóléti szolgálat olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé

-

-

teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes
veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a
településen élő gyermekek
• életkörülményeit és szociális helyzetét
• szociális ellátások iránti szükségletet.
Kezdeményezi, szervezi és összehangolja az észlelő és jelzőrendszeri tagok, valamint
Más érintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben. Felhívja az
észlelő- és jelzőrendszer tagjainak figyelmét a jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet
esetén utólagosan – történő teljesítésére. Nyilvántartja és felhasználja az általa kezelt adatokat.
Az észlelő- és jelzőrendszer részét képező, feladatot ellátó személyekkel és intézményekkel
rendszeres kapcsolatot tart.
Bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogad és a probléma jellegéhez, a
veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében. Az intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt.
A gyermekjóléti szolgálat fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és segíti őt
problémája megoldásában.
Esetmegbeszélést tart az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, valamint
tevékenységük összehangolása érdekében. Az esetmegbeszélés történhet lehetőség szerint a
családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva. Az esetkonferencia, egy az
adott család ügyében folytatott megbeszélés. Az esetmegbeszélésen elhangzottakról
feljegyzést kell készíteni. A család- és gyermekjóléti szolgálat szakembere és a jelzőrendszer
tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább 6 alkalommal
megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés keretében.

Rendszeresség: A feladatellátás az ügyfélfogadási időben folyamatosan, jogszabályban előírt módon
történik

18

Tiszacsege Város Önkormányzatának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata
Szakmai program
4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Tel/Fax.: 06/52 588-073

d) Feladat:
Információ nyújtása
A szolgáltatás célja: az ellátási területen élők tájékoztatása, részükre naprakész információ
nyújtása.
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:
- Szociális és egyéb információs adatbázis működtetése és folyamatos frissítése az ellátást
igénybe vevők megfelelő tájékoztatása érdekében.
- A szociális biztonság megteremtése érdekében az igénybe vevők részletes tájékoztatása az
ellátások hozzáférhetőségéről és igénybevételükre vonatkozó szabályokról.
- Amennyiben az információt kérő személy által igényelt szolgáltatás helyben nem érhető el, a
szociális információs szolgáltatást nyújtó intézkedik az ellátási lehetőségek felkutatása
érdekében, valamint segítséget nyújt az ellátást nyújtóval való kapcsolatfelvételében és az
ügyintézésben is.
Információ

források: közlönyök, újság,
telefon, szóróanyagok, internet.

szakirodalom,

személyes

kapcsolat,

Rendszeresség: A feladatellátás az ügyfélfogadási időben folyamatosan történik.

e) Feladat

Ügyintézésben közreműködés
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:
- önkormányzattól igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátások;
- családtámogatási ellátások;
- nyugdíjazás;
- megváltozott munkaképességű személyek ellátása;
- személyes okmányok, beszerzése, pótlása.
Rendszeressége: A feladatellátás az ügyfélfogadási időben folyamatosan történik.

f) Feladat

Közösségfejlesztő, egyéni és csoportos terápiás programok szervezése
A feladathoz kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások:
- A működési területen élő lakosok civil kezdeményezéseinek támogatása, civil pályázati
forrásokról tájékoztatás nyújtása.
- A feladat ellátásához más szolgáltatók bevonása (szenvedélybetegek közösségi ellátása,
támogató szolgálat, civil szervezetek). A célcsoport felkutatásának segítése.
- Szabadidős és prevenciós programok szervezése.

g) Feladat:
Adományozás
Adományok gyűjtése, közvetítése a rászoruló egyének és családok számára.
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Rendszeressége: A feladatellátás az ügyfélfogadási időben folyamatosan történik.

h)

Feladat
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
önkormányzat jegyzőjének felkérésére környezettanulmányt készít.

a

települési

5. Szakmai dokumentáció, adatkezelés, tájékoztatási kötelezettség
A gyermekjóléti szolgálat szakmai dokumentációi a következők:

- Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem
zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás
megkötésére kerül sor, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások
igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú
személy esetén a gondnoka hozzájárulásával, esetnaplót kell vezetni, ide nem értve a
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek
védelme és a családból kiemelt gyermek visszahelyezése alcím alá tartozó eseteket.
Az együttműködési megállapodás tartalmazza az igénybe vevő személyes adatait,
elérhetőségét, az esetkezelést végző családsegítő nevét, elérhetőségét, az igénybe vevő
nyilatkozatát arról, hogy tájékoztatást kapott a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról,
feltételeiről, az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, panaszjoga
gyakorlásának módjáról, az igénybe vevő nyilatkozatát együttműködésének szándékáról,
annak tudomásul vételét, hogy az igénybevevő vagy törvényes képviselője köteles a
jogszabályban meghatározott intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott
változásokról. Az együttműködési megállapodást a családsegítő írásban köti meg a
szolgáltatást igénybe vevővel, azzal, hogy a megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó
szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtónak is alá kell írnia. Az együttműködési
megállapodás megkötését követő 15 napon belül kell elkészíteni az esetnapló A) részét és a
B) rész 1. és 2. pontját.

- Forgalmi napló
6. Az ellátás igénybevételének módja
A szolgáltató tevékenység elődlegesen a személyes kapcsolattartásra épül. A c s a l á d - é s
gyermekjóléti szolgálat által nyújtott valamennyi szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatások
igénybevétele önkéntes. A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója,
vagy az észlelő- és jelzőrendszer bármely tagja.
A jogszabályban meghatározott ellátások, szolgáltatások igénybevétele ingyenes és önkéntes. A
gyermek és szülője vagy más törvényes képviselője csak a törvényben meghatározott
esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.
A kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel elsősorban személyesen találkozással
(családlátogatás, ügyfélfogadás) valósul meg, de levélben, telefonon, e-mailben is történhet a
kommunikáció. A kapcsolattartás minden formájában kötelező a titoktartás és az adatvédelmi
jogszabályok betartása.
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A szolgáltatást önként igénybe vevők első találkozása a szolgáltatónál vagy az igénybe vevő
otthonában, tartózkodási helyén történik.
A személyes segítő kapcsolat helyszíne a problémától függően lehet:
- a kliens lakása, tartózkodási helye
- a szolgáltató székhelye
- amennyiben a kliens állapota szükségessé teszi, a gondozás kizárólag a tartózkodási
helyén is történhet
- egyéb

7. Jogvédelem
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogai teljes körű védelmének
kötelezettségét fogalmazza meg. Előírja, hogy a gyermekeknek a gyermekjogi képviselőn
keresztül is segítséget kell biztosítani jogaik megismerésében és azok érvényesítésében.
A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek
nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek és hozzátartozói a
gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék.
A család-és gyermekjóléti szolgálat kötelessége gondoskodni az ellátottjogi és gyermekjogi
képviselő neve, elérhetősége, fogadóórái jól látható helyen történő kifüggesztéséről.
Az ellátottjogi képviselő segíti a szolgáltatást igénybevevőt:





jogai gyakorlásában
panasz megfogalmazásában
segítséget
nyújt
a
hatóságokhoz
beadványok megfogalmazásában

benyújtandó

kérelmek,

Panaszjog: Az ellátott panaszával az intézmény vezetőjéhez fordulhat. A panaszost az intézmény
vezetője 15 napon belül köteles írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
A személyes adatok védelme kérdésben a Gyermekvédelmi törvény 134.§. illetve „A személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 1992. évi LXIII. törvény az
irányadó. Szolgálatunk törekszik ezen rendelkezések maradéktalan betartására.

8.

Általános működési rend

A szolgáltatás heti öt napos (hétfőtől-péntekig) munkarenddel üzemel, napi nyolc órás, heti
negyven órás munkavégzéssel. A szolgáltatás családlátogatás és ügyfélfogadás formájában
valósul meg. A terepmunka és az irodai munka nagyságát a feladat határozza meg, azonban a
terepmunka aránya a heti munkaidőkeretének felét teszi ki.
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Nyitvatartási rend:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9.

7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 16.00 óráig
7.30 – 13.30 óráig

Ügyfélfogadás

Székhely és nyitva álló helyiség címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 42.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.

12.30 – 16.00 óráig
12.30 – 16.00 óráig
12.30 – 16.00 óráig
12.30 – 16.00 óráig
ügyfélfogadás szünetel

Az esetátadás szabályai

Az esetátadás alkalmazása a családsegítő tartós távolléte esetén, illetve munkaviszonyának, vagy
szerződésének megszűnése, munkakörének megváltozása, vagy összeférhetetlenség

fennállása

miatt válhat szükségessé.
Az esetátadás tényét, majd az eset visszaadását esetátadási jegyzékben kell dokumentálni. Az
esetátadás szabályozása megkönnyíti a kompetenciahatárok felismerését és betartását is. A
családsegítő rövid idejű (2 hétnél kevesebb) távolléte alatt:
Az esetátadó lapon rögzítheti a kollégák számára egy-egy esethez kapcsolódó konkrét
feladatokat, teendőket.
A kliens érdeke azt kívánja, hogy esetfelelőse távolléte esetén is kompetens és ügyében
tájékozott segítő foglalkozzon problémájával.

11.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájához kapcsolódó törvényi és rendeleti háttér




1993. évi III. törvény – “A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról”
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet - “A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről”
1997. évi XXXI. törvény – “A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”

•
•

•
•

15/1998. NM (IV.30) NM rendelet – “ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési
feltételeiről”
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet – “A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról”
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
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•

•

235/1997. (XII.7.) Korm. rendelet – “ A gyámhatóságokról, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról”
Szociális Munka Etikai Kódexe

12.

Szakmai felügyelelet
•
•

a Szolgálat szakmai felügyeletét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala látja el (a felügyeleti szerv ellenőrzi a szolgálat tevékenységét, a
működés szakszerűségét és eredményességét, biztosítja a működés feltételeit)
működésének felügyeletét
Tiszacsege
Város Önkormányzata Képviselő–testülete
gyakorolja (helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv)

13. Szakmai érdekképviselet
A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete szakmai érdekképviseleti feladatokat lát el.

14.A Szakmai Program hatálybalépése
A Szakmai Programot Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 16.
napján megtárgyalta és a …/2016.(… …) KT. számú határozatával jóváhagyta.

Az Szakmai Program 2017. január 1. napján lép hatályba.

Tiszacsege, 2016. november 16.
Szilágyi Sándor
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásáról szóló
109/2016.(VI. 30.) KT. számú határozatának módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 109/2016.(VI. 30.) KT. számú
határozatában a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásáról
döntött. A határozat az intézményvezetőt megillető illetménnyel kapcsolatosan az alábbiak
szerint rendelkezik:
„Az intézmény vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
meghatározott illetmény, valamint vezetői pótlék illeti meg, amely az illetményalap 40%-a.”
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása, javaslata alapján a
határozatnak összegszerűen tartalmaznia kell az intézményvezető illetményét, a fizetési
fokozatot és a fizetési kategóriát.
A képviselő-testület akkor jár el jogszerűen, ha a 109/2016.(VI. 30.) KT. számú határozatot
módosítja, az intézményvezető illetményét összegszerűen, valamint az intézményvezető
megbízásához kapcsolódó fizetési fokozatot és a fizetési kategóriát a kinevezésről szóló
határozatban rögzíti.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, az határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2016. november 15.

Szilágyi Sándor
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT:

... /2016. (… …) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői megbízásáról szóló 109/2016.(VI. 30.) KT. számú határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben való végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján
Bárdos Tiborné
(született: Tiszafüred, 1968. január 19.; anyja neve: Lénárt Piroska) 4066 Tiszacsege, Lehel u.
30. szám alatti lakost, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógust megbízza a Tiszacsegei Városi
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2016. július 2. napjától 2021. július 1. napjáig tart.
I. Képviselő-testület Bárdos Tiborné illetményét 2016. július 02. napjától 2016. augusztus
31. napjáig az alábbiak szerint állapítja meg:
- mesterpedagógus (fizetési fokozat) 11 (fizetési kategória:
385.725 Ft
- intézményvezetői pótlék (40%):
68.573 Ft
_________________________________________________________________
Illetmény összegszerűen összesen:
454.300 Ft
II. Képviselő-testület Bárdos Tiborné illetményét 2016. szeptember 01. napjától az alábbiak
szerint állapítja meg:
- mesterpedagógus (fizetési fokozat) 11 (fizetési kategória:
398.514 Ft
- intézményvezetői pótlék (40%):
70.847 Ft
_________________________________________________________________
Illetmény összegszerűen összesen:
469.400 Ft
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a vezetői megbízással
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosítása

Tisztelt Képviselő- testület!
Képviselő- testületünk 2016. szeptember hónap 15. napján megtartott ülésén tárgyalta meg, és
határozott a Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módosításáról.
Mint ismeretes, a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt
tett a Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működésével kapcsolatban. A
társulásnak 2013. június 30. napjáig kellett volna törvényes alapra helyeznie működését, de ez
többszöri sikertelen kísérlet miatt meghiúsult.
A Kormányhivatal három lehetőséget vázolt fel, hogy miképpen lehetne törvényessé tenni a
Társulás működését a továbbiakban: a társulás jogi személyiségű társulássá való alakítása, a
társulás megszüntetése, vagy tagi kiválás.
Mind a megszűntetés, mind a társulásból való kiválás nagyon komoly anyagi hatásokkal bír,
mivel a társult önkormányzatok 2026. december 31-ig vállalták a projekt fenntartását. Ha
valamely tag kiválna, visszafizetési kötelezettsége keletkezne a projekt ráeső részére
vonatkozóan.
A társulás jogi személyiségűvé válása olyan előnyökkel járna, mint például pályázatokon való
indulás joga, a hulladéklerakó továbbfejlesztése, illetőleg a zöld hulladék elszállításának
lehetősége, a szelektív hulladékgyűjtés bővítése, és természetesen új eszközök beszerzése.
A Tisza- tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsa 2016. október hónap 13.
napján elfogadott, 4/2016. (X. 13.) határozatában elfogadta a Jász- Nagykun Szolnok Megyei
Kormányhivatal JN/24/00560/2016. ügyiratszámú törvényességi felhívásában rögzítetteket, és
kijelenti, hogy a jövőben tartózkodik a Kormányhivatal felhívásában megállapított
jogszabálysértések elkövetésétől. Ezen túlmenően a Tanács a Társulás jogi személyiségűvé
átalakításáról is döntött a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény előírásainak megfelelően, valamint eltörölte a Társulási Megállapodás azon pontját,
1

amelyben a tagok kompenzáció megfizetési kötelezettsége szerepel, azonban a Társulási
Megállapodás nyilvántartásba vételéig a fennálló kompenzáció összegét minden tagnak meg
kell fizetnie Tiszafüred Város Önkormányzata javára.
A Társulás Tanácsa ugyanezen napon tartott ülésén döntött a tiszafüredi, 0409/11. helyrajzi
számú ingatlan egy részének hasznosításáról is, mely nyomán, a Tanács 5/2016. (X. 13.)
számú határozatával haszonbérleti pályázati felhívást tett közzé.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodással kapcsolatos megkeresése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Szilágyi Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
... /2016. (…….) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodással kapcsolatos megkeresését és úgy
határoz, hogy Képviselő-testület a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Társulási megállapodás módosításához hozzájárul.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a Tisza-tavi Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó testületi ülésére
Tárgy: dr. Bóné Mónika közérdekű feladat ellátásához szükséges önkormányzati lakás
iránti kérelmének elbírálása

Tisztelt Képviselő- testület!
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2007. (II. 01.) önkormányzati
rendelete, mely az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
rendelkezik, lehetőséget biztosít arra, hogy a Testület a közérdekű feladatok ellátásában
résztvevő szakemberek számára önkormányzati bérlakást, illetőleg lakbérkedvezményt
állapítson meg.
Dr. Bóné Mónika 2016. év szeptember 15. napjától látja el Önkormányzatunknál a hatósági
irodavezetői, és anyakönyvvezetői feladatokat. Mónika nem tiszacsegei lakos, a településen
ingatlantulajdonnal nem rendelkezik, de munkája maradéktalan ellátásához szükséges, hogy
városunkat minél alaposabban megismerje.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a hatósági irodavezető, anyakönyvvezető számára biztosítsa
a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti ingatlan használatát, és számára ….. %
mértékű lakbérfizetési kedvezményt nyújtson.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Tiszacsege, 2016. november 15.
Szilágyi Sándor
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

…/2016.(XI. 21.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet 2. § a.), valamint
3. §-a alapján 1 db 55 m2-es bérlakásra vonatkozóan 2016. november … napjától, ….. %
mértékű lakbérfizetési kedvezménnyel az alábbi bérlő részére biztosít bérlakást:
S. Név
Telephely/
sz.
Lakcím
Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1. dr. Bóné Mónika
4177 Földes, Debreceni
u. 23.

Bérlakás
házszáma
Csurgó
38/10.

Lakásnagyság
u. 55 m2

Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, a bérleti szerződés
megkötésére.
Képviselő-testület felkéri továbbá a Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési
Irodát, hogy a bérlakások átadása előtt a tisztasági meszelést végeztessék el, melyről
fényképfelvétel is készüljön, és a bérleti szerződés esedékes felbontásakor a bérlakást
bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 18-án tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Tájékoztatás a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda számára
megküldendő szövegjavaslatról, mely született a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában, mely szükségessé vált a helyi iparűzési adómentesség/adókedvezmény
bevezetése 2017. január 1. napjától a háziorvos, fogorvos, védőnő vállalkozók számára okán
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tisztelt Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén elfogadott, helyi adókról szóló
önkormányzati rendelet módosításával támogatását fejezte ki az orvosok, védőnők,
fogorvosok (vállalkozók) helyi iparűzési adó alóli teljes mentességét illetően, mely
rendeletmódosítást végül alapos okkal hatályon kívül kellett később helyezni, mivel az
sürgősségi képviselői indítványként, utólag került napirendre vételre és utóbb korrekcióra
szorult.
A mentesség jogalapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (4)
bekezdése teremtette meg 2016. január 1. napjával. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 2016. január 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében az
Önkormányzat által a vállalkozók számára nyújtható helyi iparűzési adómentesség,
adókedvezmény köre kibővítésre került.
A jelenleg is hatályban lévő 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalap alatti vállalkozások
részére biztosítható adómentesség, adókedvezmény mellett az Önkormányzat rendeletében
jogosult a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó számára
mentességet, kedvezményt megállapítani.
A mentesség, kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, akinek/amelynek a nettó
árbevétele legalább 80%-ban alapellátási vagy védőnői tevékenységből, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik és a vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
A védőnők, háziorvosok, fogorvosok helyi iparűzési adómentessége éves szinten
költségvetésünkben megközelítőleg 1,5 millió forint összegű bevételt jelentett.
Jelenlegi adórendeletünk hatályos szabálya szerint „Az állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó évi mérték az adóalap 2 %-a.”

A Htv. vonatkozó rendelkezései a következők:
Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény121
39/C. §122 (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján
jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
(2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek
a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű)
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre,
adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb
adóalapösszeget is meghatározhat.
(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2)
bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(4)123 Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult
a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve,
ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő
vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(5)124 Az (1)-(4) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.
Értelmező rendelkezés:
52. § 23.214 háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó
szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó
árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik;
Vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20 millió forintot egyetlen háziorvos, fogorvos,
védőnő vállalkozónak sem haladja meg és árbevételükre is igaz, hogy annak legalább 80%-a e
tevékenység végzésére vonatkozó, az OEP-el kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik. (Nyilatkoztatás alapján kerül megállapításra.)
Akár teljes adómentesség, akár adókedvezmény adható, azonos feltételekkel valamennyi
háziorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó számára.
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a rendeletmódosítás tervezetének elkészítése, majd
megküldése a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (amely az európai uniós
források felhasználásáért felelős minisztert képviseli) felé, hogy a szövegjavaslatot támogató
állásfoglalás kiadása esetén a Képviselő-testület elfogadhassa a rendeletmódosítást, mivel a
TVI hozzájárulása nélkül a rendeletmódosítás szövege elfogadásra nem, kizárólag csak
tájékoztatásra terjeszthető a Képviselő-testület elé. Azért a Támogatásokat Vizsgáló Iroda
hatáskörébe tartozik jelen kérdéskör, mivel az adómentesség, adókedvezmény de minimis
csekély összegű támogatásnak minősül.

A tájékoztatást követően a szövegtervezet haladéktalanul elektronikus úton megküldésre kerül
a TVI felé, melynek állásfoglalása alapján (esetleges korrekciók elvégzését követően) a
rendeletmódosítás elfogadására nyílik módja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen!
Tiszacsege, 2016. november 12.

Szilágyi Sándor
polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… (… …) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában és 39/C. §
(4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. § A helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő, fogorvos vállalkozó, akinek a
vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
2. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„7. Adómentesség
10. § (1) A 9. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás
csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. l.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján leltet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra,
továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételéiül - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat
jelen rendelet 1. számú melléklete képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély ősszegi támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha. a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést kővető 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni."
3. § A Rendelet az alábbi, 11. §-al egészül ki:
„8. Értelmező rendelkezések
11. § Jelen rendelet alkalmazásában;
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás,
- háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy
egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e
tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.”
4. § A Rendelet az alábbi, 12. §-al egészül ki:
„9. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 20/2004.(V.3.) rendelet.”
5. § A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki.
6. § A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.
Tiszacsege, 2016. november
Szilágyi Sándor
polgármester

Dr. Kertész Marianna
jegyző

1. melléklet a …/…(… …) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. 1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen
odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

1

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások 2

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma 3

Odaítélé
s
dátuma

Forint

Euró

Támogatás bruttó
támogatástartalma 4

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
4 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
2
3

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. 5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

5

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatásokra
Azonos elszámolható
költségek teljes
összege jelenértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma 6

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma 7
Forint
Euró 8

Maximális
támogatási
intenzitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
8 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
6
7

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése 9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.
Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez
az időpont általában a szerződés kelte.
9

2. melléklet a …/…(… …) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom,
hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal)
(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály: a helyi adókról szóló rendelet módosítása
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai: A rendelet módosításának közvetlen társadalmi hatása nincs.
Gazdasági hatásai: A rendelet módosításának gazdasági hatása nincs.
Költségvetési hatásai: A rendelet módosításának költségvetési hatása van.
Környezeti következmények: A rendelet módosításának környezeti következménye nincs.
Egészségügyi következmények: A rendelet módosításának egészségügyi következménye
nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelet módosításának adminisztratív terhet
befolyásoló hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet iparűzési adó alóli mentességre
való tekintettel történő módosításának lehetőségét a helyi adókról szóló törvény 39/C. § (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás teremti meg.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kelt: 2016. november 13.
Dr. Kertész Marianna jegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/

POLGÁRMESTERI JELENTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 21-én tartandó ülésére

A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
-

2016. augusztus 5-7-én nyári idegenforgalmi rendezvényünk, a Csege Napok, immár
24. alkalommal került megrendezésre. A háromnapos esemény helyszíne a Hataj úti
sportpálya, valamint a Tüzelős-ól múzeum volt, mely jelentős érdeklődőt vonzott.
Ezúton szívélyes köszönetemet fejezem ki a rendezvény sikeres lebonyolításában
résztvevőknek, fellépőknek.

-

2016. augusztus 12-14. között Hajdúböszörménybe a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara meghívására az V. Traktorhúzó Európa Kupa és Hajdúsági Expon
megrendezett mezőgazdasági kiállításon és vásáron vettünk részt.

-

2016. augusztus 18-án Debrecenben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara első
alkalommal rendezte meg a Farmer Expo keretei között agrárfórumát. A nagyszabású
konferencián az agrár- és vidékfejlesztés szakpolitikusai, a törvénykezés, a kutatás, és
a finanszírozás neves képviselői adtak tájékoztatást a régió gazdálkodói részére az
agrárium aktualitásairól.

-

2016. augusztus 29-én Debrecenben a „Megyei Jogú Városok - Megyék és települések
együttműködése” programsorozat Hajdú-Bihar megyei nyitórendezvényre kaptam
meghívást. A rendezvény fő témaköre: Hajdú-Bihar Megyei Turizmusfejlesztési
Stratégián keresztül az önkormányzati horizontális és vertikális együttműködési és
koordinációs mechanizmusok kiterjesztése.

-

2016. szeptember 07-én dr. Hoffmann Imre a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
és Vízügyi Helyettes államtitkár meghívására a közfoglalkoztatási pilot program
kidolgozásával kapcsolatos egyeztető megbeszélésre kaptam meghívást.

-

2016. szeptember 19-én a Belügyminisztérium, a Magyar Államkincstár és
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság által közösen szervezett tájékoztatóra
kaptam meghívást. a Tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című támogatási felhíváshoz.

-

2016. szeptember 24-én a Városi Sportpályán került megrendezésre a Szüreti
Felvonulás és Bál. Ezúton köszönetemet fejezem ki a rendezvény sikeres
lebonyolításában résztvevőknek, fellépőknek.

-

2016. október 2-3-án Budapesten a Belügyminisztérium Országos Közfoglalkoztatási
Kiállítást szervezett. A rendezvényen 110 kiállító (az ország minden részéről érkező
önkormányzatok, közfoglalkoztatók képviselői) 55 faházban mutatja be a
közfoglalkoztatási programok keretében előállított termékeit. Dr. Hoffmann Imre,
közfoglalkoztatásért és vízügyért felelő helyettes államtitkár úr köszönetét fejezte ki
részünkre a kiállításon való igényes megjelenésért.

-

2016. október 11-én Balmazújvároson a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság az
illetékességi terület közbiztonságának javítása céljából Járási Egyeztető Fórumot
szervezet. A Fórum célja, a Balmazújváros Járási illetékességi területén lévő
közbiztonságot érintő problémák feltárása, a járási intézményekkel történő
kapcsolattartás erősítése, a közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése.

-

2016. október 13-án Vácon került megrendezésre a Városok, Falvak Szövetsége
Kulturális Régió 2016. év őszi szakmai találkozója.

-

2016. november 01-én a tiszacsegei köztemető ravatalozójában a Tiszacsegei
Református Egyházközség részéről Czető Norbert református lelkész megemlékező
istentiszteletet tartott.

-

2016. november 14-én Deutsch Tamás a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos
kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki
biztos, valamint Rácz Róbert kormánymegbízott meghívására Debrecenben a
„Szupergyors Internet Program keretében megvalósuló hazai szélessáv fejlesztésekről”
tartandó konzultációra kaptam meghívást. A digitális ökoszisztémát érintő hazai
fejlesztéseket összehangoló Digitális Jólét Programban kitűzött célok elérésének
alapvető feltétele az internet széleskörű hozzáférhetőségét lehetővé tevő, az egész
országot lefedő, nagy sávszélességet (legalább 30 Mbps) biztosító hírközlési hálózatok
megépítése, ami a Szupergyors Internet Program, illetve a szolgáltatók által tett önerős
vállalások keretében valósulhat meg a tervek szerint 2018 év végéig. A következő két
évben Magyarországon ezért hazai és EU-s forrásokból szinte minden településen
várhatók hálózatfejlesztési beruházások, megközelítőleg 1 millió még lefedetlen
háztartás elérése érdekében. A konzultáció célja a hatékony kommunikáció a hálózat
kiépítéséhez szükséges települési hozzájárulások kiadása céljából.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

69/2016.(IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a „Tiszacsege Város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése” című beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatásával a NYÍRBER Kft-t
(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bízza meg.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a megbízási szerződés aláírása megtörtént.

78/2016.(IV. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok megvalósítása” című felhívás keretében pályázatot nyújt be.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.
88/2016.(V. 05.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című felhívás keretében pályázatot
nyújt be.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.
89/2016.(V. 05.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című felhívás keretében pályázatot nyújt be.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.
92/2016.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú
mellékletének III.1 pont alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény határidőben benyújtásra
került.
93/2016.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati
felhívás 1. a) pont szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújításárára igényelt támogatás témakörében pályázatot kíván benyújtani a Tiszacsege, Fő u.
29. szám alatti ingatlan felújítására.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.
101/2016.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című (TOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívásra pályázatot kíván benyújtani a 4066
Tiszacsege, Fő u. 95. szám alatt lévő Tiszacsege Fekete István Általános Iskola
korszerűsítésére, felújítására, fejlesztésére.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.

104/2016.(VI. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy hogy a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások
miniszterével egyetértésben – Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt
pályázati felhívás 2. c) pont szerinti az önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével igényelt támogatás
témakörben pályázatot kíván benyújtani a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde
főzőkonyhájának felújítására, korszerűsítésére.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben történő benyújtása
megtörtént.
121/2016.(VII. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a „Tiszacsege Város közvilágítási rendszerének
bővítése, a rendszer aktív elemeinek korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló
Bizottság javaslatát figyelembe véve - eredményesnek nyilvánítja és a MEZEI-VILL
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.)
Ajánlattevőt, mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtó ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás
nyerteseként.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.
127/2016.(IX. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a KEOP-2.2.2-15-2016-00094 azonosító számon regisztrált „Tiszacsege Város
szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében a
Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Felhatalmazó nyilatkozat aláírása
megtörtént.
131/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a „Tiszacsege Város közvilágítási rendszerének bővítése, a rendszer aktív elemeinek a
korszerűsítése” című projekt kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés 4.2. pontjában
foglalt teljesítési határidőt 2016. november 30. napjára módosítja.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a vállalkozási szerződés módosítása, valamint
aláírása megtörtént.
132/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú
mellékletének III.1 pont alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény határidőben benyújtásra
került.
133/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy 3426 q mennyiségű barnakőszén megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásra a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján.

Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény határidőben benyújtásra
került.
134/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása, és a
pályázat határidőben kiírásra került.
135/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közkifolyók vonatkozásában elvégzendő
feladatokról rendelkezett.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéséről a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. értesítse megtörtént.
136/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában annak
érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzat ASP rendszerről szóló
257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, úgy döntött, hogy
felhatalmazza Szilágyi Sándort Tiszacsege Város Önkormányzat polgármesterét, a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című támogatási felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került.
137/2016.(IX. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Magyarország belügyminisztere által meghívásos pályázati felhívás keretében
meghirdetett beruházási célú közfoglalkoztatási pilot programban kidolgozására pályázatot
nyújt be.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került.
140/2016.(XI. 10.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. január 01. naptól önálló szolgáltatóként 104042
COFOG kódon folytatott szakfeladatként, közalkalmazott alkalmazásával kívánja működtetni
a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéstől a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása elnöke részére a határozat kivonat megküldésre került.
141/2016.(XI. 10.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában elfogadta a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egységes szerkezetű alapító okiratát.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a döntéstől a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása elnöke részére a határozat kivonat megküldésre került.

143/2016.(XI. 10.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy döntött,
hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához csatlakozik.
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a csatlakozási felhívás aláírása megtörtént.
Kérem jelentésem elfogadását.
Tiszacsege, 2016. november 14.

Szilágyi Sándor
polgármester

NAK állásfoglalás ellen benyújtott kifogás megtárgyalása

