
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

35. 

             

Készült: Vásárosnamény Város Képviselő-testületének a 2017. február 14-én a Városháza 

nagytermében (Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz.) megtartott rendes  üléséről.  

 

Jelen vannak:  Filep Sándor polgármester 

   Dr. Balázsy Erzsébet alpolgármester 

Adorján Béla 

Bíró Éva 

Csobolya Attila 

Jüttner Csaba 

Nagy Miklós 

Szalainé Bíró Katalin 

Szucsányiné Magocsa Edit képviselők  

 

 

Meghívottak:  Dr. Szilágyi Péter jegyző 

   Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző 

   Csatlós Edina Pénzügyi Osztály vezetője 

   Demeter István RNÖ elnöke 

Kokas Tamás Városfejlesztési csoport ügyintézője 

   Dr. Szűcs Zoltánné könyvvizsgáló 

   Miklovichné Koncz Erzsébet Humán Szolg. Közp. főnővér 

   Kolozsváriné Fekete Olga étkeztetési csop.vezető 

   Filep Istvánné Pénzügyi csop.vezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: Czomba Katalin 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) nagy tisztelettel köszöntött mindenkit a testületi ülésen. A 

határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta, majd javaslatot tett a meghívóban 

szereplő  napirendi ponton túl 

 

►„Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra 

megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak járulékos 

munkái” közbeszerzési eljárásban résztvevők végleges ajánlat benyújtására való felkérésére 

 

Ezt követően először a módosítási javaslatot, majd ezzel együtt a meghívó szerinti napirendet 

szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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36. 

 

 

Tárgy (1. tsp.) Előterjesztés Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-2020. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítására. 

 

Előadó: Polgármester 

 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal a 

határozat  „A” változatának elfogadását támogatta. 

 

CSOBOLYA ATTILA (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság) a bizottság 4 igen 

szavazattal a határozat  „A” változatának elfogadását támogatta. 

 

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 

szavazattal a határozat  „A” változatának elfogadását támogatta. 

 

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 4 igen 

szavazattal a határozat  „A” változatának elfogadását támogatta. 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy az előterjesztéshez tartozik a melléklet 

amelyből kitűnik, hogy mennyi a saját bevételeik teljes összege  a 2017. évre valamint az 

elkövetkező három évre 2018-2020-ig. Ami lényeges, hogy az adott évben sem és az 

elkövetkező három évben sem terveznek adósságot keletkeztető ügyletet. 

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslat 

„A” változatát szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 9 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő határozatot hozta:  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2017. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2018-

2020. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 
 
A Képviselő-testület  

 

Saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt 

táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben) 

2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben) 

__________________________ 
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37. 

 

Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására. 

 

Előadó: Polgármester 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) hozzászólásában elmondta, hogy hosszas munka előzte 

meg ezen rendelet megalkotását. A rendeletből kitűnik, hogy a költségvetési bevételeik 

főösszege 1 913 639 E Ft-ban, a kiadási főösszeg 1 913 639 E Ft-ban, míg a működési költség 

egyenlegét 0 Ft-ban határoznák meg. Kapcsolódik ezen rendelethez a könyvvizsgálói 

vélemény, melyet ezúton is megköszönt a könyvvizsgálónak. Ebből kitűnik, hogy az elkészült 

költségvetési rendelet-tervezetet valamint az azt megalapozó előirányzatokat elfogadásra 

alkalmasnak tartja könyvvizsgálónk Dr. Szűcs Zoltánné. 

 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal a 

rendelet elfogadását támogatta. A 10. számú mellékletben két sor közötti átcsoportosítást 

javasol. 

 

CSOBOLYA ATTILA (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság) a bizottság 4 igen 

szavazattal a rendelet elfogadását támogatta a módosítással együtt. 

 

BÍRÓ ÉVA (Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 

szavazattal a rendelet elfogadását támogatta a módosítással együtt. 

 

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 

szavazattal a rendelet elfogadását támogatta a módosítással együtt. 

 

CSATLÓS EDINA ( Pénzügyi Osztály Vezetője) hozzászólásában elmondta, hogy úgy 

sikerült megtervezni a költségvetést, hogy tárgyévi hiányuk nincsen, az előző évi 

pénzmaradvány igénybevételére ebben az évben tervezéskor nem került sor. 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy intézményvezetőik korrekt módon 

felkészülve érkeztek a költségvetési tárgyalásokra, különösebb vitákra nem került sor. Látják 

azt, hogy a keresztmetszet szűkül, az intézményeik száma nem túl sok, ehhez minden 

körülmények között ragaszkodnunk kell ebben az esztendőben is. 

 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) hozzászólásában ismertette a 

Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

rendelet tervezetét elfogadásra javasolta a Képviselő testületnek, hiszen a rendelet fő 

célkitűzései  a következők: a kötelező feladatok maradéktalan  ellátásáról, az önkormányzati 

szolgáltatások elért színvonalának, takarékos, hatékony biztonságos feladatellátás 

feltételeinek biztosításáról, az önkormányzat értékének megőrző gyarapító arány 

megtartásáról, a felújított közterületek, közintézmények intenzív fenntartásával érték és 

színvonalának megőrzéséről győződhettek meg a rendelet tervezetből. Ahogy Polgármester úr 

is említette az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege egyensúlyban van, azt 

tükrözi, hogy az Önkormányzat pénzügy helyzete stabil, egyensúlya biztosított. Megköszönte 

a Pénzügyi Osztály munkáját amit a költségvetés összeállításához végeztek. 
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FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott Adorján Béla 

képviselő javaslata, ez külön soron nem szerepel, de a síremlékek áthelyezését mindenképpen 

célul tűzik ki ebben az esztendőben. Kérte Jegyző urat, hogy ennek a jogi hátterét nézzék 

meg, készítsék elő a dokumentumokat és ez történjen meg ebben az esztendőben. 

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a rendelet tervezetet 

szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – a következő rendeletet alkotta: 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), 34. § (2), 97. § (2), 

bekezdéseiben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

143. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény 59. § (6) és 75. § (3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a könyvvizsgálatról 

készített írásos jelentés és a Pénzügyi Bizottság írásos véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Vásárosnaményi Közös 

Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Vásárosnaményi KÖH) és az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését: 

a) költségvetési bevételeinek főösszegét   1.913.639 E Ft-ban, 

   ebből: 

 aa) a működési bevételek összegét    1.462.477 E Ft-ban, 

 ab) a felhalmozási bevételek összegét      451.162 E Ft-ban; 

 

 

b) költségvetési kiadásainak főösszegét              1.913.639 E Ft-ban, 

   ebből: 

 ba) működési kiadások összegét    1.378.774 E Ft-ban, 

 bb) felhalmozási kiadások összegét                  534.865 E Ft-ban; 
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39. 

 

 c) működési költségvetési egyenlegét      0 E Ft-ban, 

ebből: 

 ca) működési célú többletét                    83.703 E Ft-ban, 

 cb) felhalmozási célú hiányát         83.703 E Ft-ban;  

  

hagyja jóvá. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 

költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a 

finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a 

Képviselő-testület. 

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.1.,1.2.,1.3. mellékletek részletezik. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 

bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi. 

(5) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző 

év(ek) költségvetési pénzmaradványának igénybevételét rendeli el. Működési hiányon 

külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. 

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételeinek 20%-át 

meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot 

keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió 

forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány 

külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési 

pénzmaradványának igénybevételével történik. 

3. A költségvetés részletezése 

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

 (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból 

fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet 

tartalmazza. 

 (3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet 

részletezi.  

 (4) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 7. melléklet mutatja be. 

 (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 

beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg. 
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40. 

 

 (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti 

részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg. 

 (7) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű és egyéb támogatásokat a 10. melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet 

részletezi. 

 (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten 

való megoszlását a 12. melléklet részletezi azon belül kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12.1.,12.2.,12.3. 

mellékletek részletezik. 

 (10) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervek 

összesen való megoszlását a 13. melléklet részletezi azon belül kötelező feladatok, 

önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 

13.1.,13.2.,13.3. mellékletek részletezik. 

 (11) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások költségvetési 

szervenkénti megoszlását, valamint az éves (engedélyezett) létszám-előirányzatot és a 

közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. -17. mellékletek szerint 

határozza meg. 

 

4. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 10 000 E Ft általános, 1 000 E Ft céltartalékot 

állapít meg.  

 

(2) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1 000 E Ft 

összegig a Polgármesterre ruházza át, 1 000 E Ft összeg fölött a Képviselő-testület dönt. 

Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. 

5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett 

létszámát 126 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 80 főben, a 

mindösszesen létszámot           206 főben állapítja meg a Képviselő-testület. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

6. §  (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a 

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.  

 (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a Polgármester felelős. 

 (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 (4) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az 

eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére 

tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi 

elmaradás esetén, annak mértékéig nem vállalható kötelezettség. 
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 (5) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni 

és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a 

gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását 

nem kezdheti el. 

(6) A költségvetési szerveknél a tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom 

év közben nem fizethető. Ez alól kivételt képez a jogszabály által előírt, kötelezően 

fizetendő jubileumi jutalom kifizetése. A polgármester előzetes hozzájárulásával - 

kivételes esetben - a költségvetési szerv vezetője állapíthat meg jutalmat.  

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélú igénybevétele 

esetén köteles térítést előírni, a felhasználás,- az igénybevétel alapján felmerült közvetlen 

és közvetett költségek figyelembevételével. 

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert 

tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 

előirányzatának 10%-át, vagy az 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül 

nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az Önkormányzat a költségvetési szervnél 

önkormányzati biztost jelöl ki.  

7. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében 

a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőt-

testület gyakorolja. 

8. § (1)  A Képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részére 2017. december 31-ig az 

alábbi illetménykiegészítésre biztosít fedezetet az érintett intézmények költségvetésében: 

  a) ha a magasabb vezetői megbízás ideje az 5 évet meghaladja, úgy a vezető garantált 

illetményének 10%-a, 

  b) ha a magasabb vezetői megbízás ideje a 10 évet meghaladja, úgy a vezető garantált 

illetményének 20%-a erejéig. 

 (2) Az intézményvezető-helyettesek illetményének megállapításához – az (1) 

bekezdésben meghatározott rendező elv alapján, az abban meghatározott mérték 50%-a 

erejéig – a Képviselő-testület az érintett intézmények költségvetésében szintén fedezetet 

biztosít. 

9. § (1) Az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Vásárosnaményi KÖH-nél foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben foglaltaktól eltérően – az illetményalapot 46 400 Ft-ban állapítja meg. 

(2) A Képviselő-testület a Vásárosnaményi KÖH köztisztviselői részére cafetéria juttatás 

keretében személyenként bruttó 200 000 Ft - személyi jövedelemadót, illetve 

egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan 

a személyi juttatások előirányzatai tartalmaznak.  

10. § (1) A Képviselő-testület – a Céltartalékok terhére - a Szociális, Egészségügyi és 

Művelődési Bizottság részére 1 000 E Ft összegű keretösszeget biztosít támogatásokra. 
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(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Szociális, Egészségügyi és Művelődési 

Bizottság által adott támogatásoknak, pénzeszköz átadásoknak írásos megállapodáson 

kell alapulniuk. 

(3) A támogatásokat 200 000 Ft összeghatár felett a www.vasarosnameny.hu 

önkormányzati honlapon közzé kell tenni. 

5. Az előirányzatok módosítása 

11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. 

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát 

minden esetben fenntartja magának. 

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai – a (4)-(6) bekezdésekben 

foglalt kivételekkel - saját hatáskörben módosíthatók a kiemelt kiadási előirányzatokon 

belül, és egymás között átcsoportosíthatók. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának 

megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző 

Vásárosnaményi KÖH – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – 

vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. 

(5) Az intézmények részére engedélyezett létszám és a személyi juttatások 

előirányzatának megváltoztatására év közben csak a Képviselő-testület engedélyével 

kerülhet sor.  

(6) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás nem irányulhat a 

személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt 

engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. 

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(7) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

változtatását az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti 

időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 

(február 28-ig), december 31-ei hatállyal, – írásban, szöveges indoklással a jegyzőnek 

köteles bejelenteni.  

(8) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív 

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az 

intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a 

Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

(9) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 

Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

 

 

http://www.vasarosnameny.hu/
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(10) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő 

és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt 

előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 

Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

 

6. A gazdálkodás szabályai 

12. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai 

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.  

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi 

juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival 

minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 12/2013. (II. 14.) számú önkormányzati 

határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

rendelkezik. 

(3) A Vásárosnaményi KÖH– mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - 

által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített 

előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében 

használ fel. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 

megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított 

előirányzatok takarékos felhasználását. 

(5) A Vásárosnaményi KÖH, valamint a hozzá tartozó költségvetési szervek az évközi 

előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 

13. § (1) A Képviselő-testület az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 

150/2009. (IX. 30.) Kt. számú határozatában foglaltak szerint felülvizsgálja és 

jóváhagyja.   

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervet az éves elemi költségvetési beszámoló 

értékeléséről és jóváhagyásáról, az általa szükségesnek tartott intézkedésekről a 

pénzmaradvány jóváhagyásának időpontjáig írásban értesíti. 

 

(3) A költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet illeti meg:  

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, 

b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete, 

c) az irányító szerv költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, 

áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg, 

d) az engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-

növekményből a létszámfeltöltés elmaradása miatt fel nem használt összeg, 

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány. 

 

(4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető 

pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.  
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(5) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a költségvetési 

szervnek a pénzmaradvány jóváhagyását követő 8 napon belül az önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett 

befizetnie.   

 

(6) Amennyiben a 2016. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az 

Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli 

valamely intézmény vonatkozásában, annak összegével az érintett költségvetési szerv 

2016. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell. 

 

14. § A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármester a Vásárosnaményi KÖH 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályán keresztül köteles gondoskodni a jelen rendelet 

előirányzatainak figyelembe vételével, időarányosan, minden hó utolsó munkanapjáig.  

 

 

15.§ (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: KA) számláján lévő összeg 

felhasználásáról a Képviselő-testület a 2017. évi Környezetvédelmi Ütemterv 

meghatározása keretében dönt.  

 

(2) A KA tárgyévi további felhasználásáról – a KA zárszámadásban jóváhagyott 

összege erejéig - a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság javaslata alapján a 

Képviselő-testület dönt. 

 

(3) Az elkülönített számlán kezelt Lakásalap (a továbbiakban: LA) bevételeit csak a 

lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló törvény rendelkezései szerint lehet 

felhasználni, bevételei más célra – véglegesen – nem vonhatók el. A más célú ideiglenes 

felhasználást – visszapótlási kötelezettség határidőhöz kötött egyidejű előírása mellett – 

a Képviselő-testület külön döntésével engedélyezheti. Az Alap fel nem használt részét a 

következő évben az Alap bevételeként kell tervezni. 

 

(4) A felhasználási célok meghatározásáról – az Önkormányzat gazdasági 

programjával, a településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, az adott évre vonatkozó 

elfogadott önkormányzati költségvetési rendelettel, valamint az aktuális pályázati 

lehetőségekkel összhangban a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és 

Üzemeltetési Bizottság javaslata alapján – évente a Képviselő-testület jogosult dönteni. 

 

(5) Az Alap felhasználásáról – a zárszámadás előterjesztésekor –, míg az előírt 

visszapótlás teljesítéséről a meghatározott határidő lejártát követően a Polgármester 

köteles a Képviselő-testületet részletesen tájékoztatni.  

 

(6) Az Alappal kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Vásárosnaményi KÖH 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztálya végzi. 
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7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése a belső 

kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 

továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az 

intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati 

Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 

biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni. 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Filep Sándor 

polgármester                                           

Dr. Szilágyi Péter 

jegyző 

  

ZÁRADÉK: 

A rendelet 2017. február 15. napján került kihirdetésre. 

Vásárosnamény, 2017. február 15. 

 

       Dr. Szilágyi Péter  

                jegyző 

 

__________________________ 
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Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés a köztisztviselők javadalmazási helyzetének javítása, a 

közszolgálati illetményalap növelése tárgyában felterjesztési jog gyakorlására. 

 

Előadó: Polgármester 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) elmondta röviden, hogy előző testületi ülésen a 

köztisztviselői illetményalapot növelni tudták 20,05 %-al, ez azt jelenti, hogy 38 650 Ft-ról 

46 400 Ft-ra, ezzel kapcsolatosan Adorján Béla képviselő tett egy javaslatot, megkérte 

képviselő urat, hogy itt is mondja el javaslatát. 

 

ADORJÁN BÉLA (képviselő)  elmondta, hogy a törvényhozás decemberi módosítása hozta 

azt az eredményt, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy saját erőből 

megpróbálják rendezni azt a bérfeszültséget, ami kialakult a köztisztviselői alapilletmény 

kapcsán. Az önkormányzatunk hála a jó istennek és hála a képviselő testületnek, hogy úgy 

tudott gazdálkodni, hogy lehetőséget találtak a költségvetésben ennek a tételnek a fedezésére, 

ami nagyjából 24 millió forintot igényelt. Ugyanakkor ő azt gondolta, hogy nem pusztán a 

vásárosnaményi önkormányzat feladata, hogy ezt a bérfeszültséget rendezze, hanem 

Magyarország kormányáé, és a központi költségvetésé.  

Azt kérte a Képviselő-testülettől, hogy tárgyalja meg és fogadja el azt a felterjesztési 

javaslatot amelyben azt az igényüket nyújtják be a kormány felé, hogy tekintettel arra,  hogy a 

hírekből az látszik, hogy az ország költségvetése is stabilizálódik, ezért úgy gondolja, hogy 

illő lenne annak a szektornak a fizetését is rendezni, aki hátán hordja az önkormányzatiságot, 

és jelen állapotban Vásárosnaményban és a térségben nem találnak olyan önkormányzatot 

akik képesek voltak ezt megfelelően honorálni. A 2008-as évben a 38 650 Ft-os illetményalap 

most jelzésük szerint minimum 20 %-os emelésen kellene, hogy átessen. Reméli, hogy más 

önkormányzatok is fognak ehhez az előterjesztéshez csatlakozni. Annyit tud még elmondani, 

hogy a csütörtöki Megyei Közgyűlésen is tárgyalja a Megyei Közgyűlés és a frakciók ígérete 

szerint igennel fogják támogatni ezt a felterjesztési javaslatot, és bízik abban, hogy az ország 

minden köztisztviselője részese lehet annak az örömnek, hogy egy picit többet vihet haza az 

elvégzett munkájáért a jövőben. 

 

CSOBOLYA ATTILA (Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság) a bizottság 4 igen 

szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozat tervezetet 

szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  

 

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2017. (II.14.) önkormányzati határozata 

 

a köztisztviselők javadalmazási helyzetének javítása, a közszolgálati illetményalap 

növelése tárgyában felterjesztési jog gyakorlásáról 
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A Képviselő-testület:  

 

1) Egyetért azzal, hogy a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés  

j) pontja alapján éljen a felterjesztés jogával; 

 

2) Elismerését fejezi ki a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó 

valamennyi köztisztviselő számára az önkormányzati feladat- és hatáskörök jogszerű 

teljesítéséhez nyújtott lelkiismeretes munkájukhoz; 

 

3) Megállapítja, hogy a köztisztviselők bérezésének alapját képező illetményalap 38.650 

forintos összege 2008. év óta nem emelkedett, melynek következtében az elmúlt nyolc 

évben a köztisztviselői kar – a jogszabályban rögzített besorolási rend szerinti soros 

előrelépést ide nem értve – bérfejlesztésben nem részesült; 

 

4) Kezdeményezi Magyarország Kormányánál, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők javadalmazási helyzetének 

javítása céljából – az illetékes szakminisztériumok bevonásával – vizsgálja meg a 

közszolgálati illetményalap legalább 20 %-kal, valamint a személyi illetmények legalább 

15%-kal történő emelésének lehetőségét, majd tegye meg az ennek érdekében szükséges 

intézkedéseket, mindenekelőtt gondoskodjon a bérrendezés anyagi fedezetének 

biztosításáról. 

 

Felelős : Polgármester 

Határidő: 2017. február 28. 

 

A határozatot kapják: 

1) Polgármester                                                                               (helyben),  

2) Jegyző                                                                                        (helyben), 

3) Magyarország Kormánya Lázár János  

    Miniszterelnökséget vezető miniszter útján, Miniszterelnökség (1357 Budapest, Pf.: 6), 

4) Adorján Béla önkormányzati képviselő                                      (helyben). 

 

__________________________ 

 

 

Tárgy (4. tsp.) Előterjesztés „Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve 

Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és 

közösségi egységek felújítása és annak járulékos munkái” közbeszerzési eljárásban 

résztvevők végleges ajánlat benyújtására való felkérésére 

 

Előadó: Polgármester 

 

SZALAINÉ BÍRÓ KATALIN (Pénzügyi Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen szavazattal a 

határozat elfogadását támogatta. 

 

NAGY MIKLÓS (Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnöke) a bizottság 5 igen 

szavazattal a határozat elfogadását támogatta. 
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KOKAS TAMÁS (Városfejlesztési és Üzemeltetési csoport ügyintézője) elmondta, hogy az 

utolsó tárgyaláson technikai dolgokban volt egyeztetés, egyes tételekben egyeztették a 

különböző kiírást, hisz kiírásokban voltak olyan részek amik nem kerületek be a 

költségvetésbe, itt gondol például olyanra, hogy a belső fal nyílászárói, a kilincs és zár 

szerkezete nem szerepelt a kiírásban. Ezeket a tervező pontosította, és 2017. február 17-én 

pénteken 10 00-ig várják a végleges ajánlatokat az ajánlattevőtől. 

 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, a határozat tervezetet 

szavazásra bocsátotta és megállapította, hogy a Képviselő-testület – 9 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő határozatot hozta:  

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2017.(II.14.) önkormányzati határozata 

 

„Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra 

megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak 

járulékos munkái” közbeszerzési eljárásban résztvevők végleges ajánlattételre való 

felkérése 

 

  

A Képviselő-testület: 

 

1) A Bírálóbizottság 2017. január 24-én kelt jegyzőkönyvében foglaltakat és döntési 

javaslatát, szakvéleményét figyelembe véve: 

 

a) a jelen közbeszerzési eljárásban végleges ajánlattételre kéri fel a véglegesített 

műszaki tartalom és a végleges Ajánlattételi felhívás alapján az ÉP-OKIT Kft. 

(4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) 

 

b) a jelen közbeszerzési eljárásban a B.ÉP.Szolg.Kft (4826 Olcsva, Vitkai út 54) 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

 

2) Felkéri a Közbeszerzési Munkacsoport vezetőjét, hogy a fenti döntést a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően hirdesse ki a közbeszerzési dokumentációban 

meghatározott időpontban. 

 

     Felelős:  Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője 

Határidő:  közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint 

 

A határozatról értesülnek: 

1) Polgármester (helyben), 

2) Jegyző (helyben), 

3) Közbeszerzési Munkacsoport Vezetője (helyben), 

4) B.ÉP Szolgáltató Kft. (4826 Olcsva, Vitkai utca 54.), 

5) ÉP-OKIT Kft. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 137.) 

 

__________________________ 
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91. 

 

 

Napirend utáni felszólalások: 

 

 

FILEP SÁNDOR (polgármester) Úgy tűnik, hogy február 28-án lenne a soron következő 

testületi ülés. Elmondta továbbá, hogy a városban van egy olyan hír, ami az óvodával 

kapcsolatos, ezzel a kérdéskörrel már nem kívánt foglalkozni, lezártnak tekintette ezt a 

kérdést, mert úgy hiszi jelen helyzetben - amire előzőekben is utalt - az intézményi 

keresztmetszet így is szűkül, hisz ma is erről beszéltek, hogy a tavalyi gazdálkodásuk milyen 

helyzetben van, nem szorulunk arra rá, hogy intézményt adjunk át. A Görög Egyház 

bejelentkezett az óvodánkért, nyilvánosság előtt ő nem kívánt erről beszélni, mert korrekt 

módon az egyház azt kérte, hogy egy nulladik kört fussunk ebben, nézzék meg ennek 

lehetőségét, aztán ezt lezárva ő közölte a helyi parocus úrral, hogy nem kívánnak intézményt 

átadni. Ne hozzák olyan helyzetbe a görög egyházat és magunkat sem, hogy hivatalos 

fölkérésre nemet mondunk. Meglepetésére testületi ülés előtt egy órával kapott egy 

megkeresést, hogy ezzel a kérdéskörrel mégis foglalkoznunk kell, ez majd a testület hatásköre 

lesz eldönteni. Jelen esetben nem tartja indokoltnak, hogy intézményt adjanak át ezt most is 

szeretné leszögezni. 

 

Ezt követően mindenkinek megköszönte mindenki munkáját, és az ülést bezárta. További 

szép napot kívánt. 

 

 

A Képviselő-testület ülése 1430 órakor véget ért. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

Filep Sándor         Dr. Szilágyi Péter 

polgármester               jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Szalainé Bíró Katalin                                                         Bíró Éva 

      képviselő                                                        képviselő 
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