VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS
Szám: 461-3/2014

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület az Encs Városháza Nagytermében
2014. február 17-én
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről
Jelen vannak: Bratu László polgármester, Szeles András alpolgármester, Bratu Ferenc, Karsai
Attila, Kléri Bertalan, Molnárné Juhász Éva, Timár László helyi képviselők.
Igazoltan távol maradt: Bolobás Péter és dr. Vidákovics Béla helyi képviselők.
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Halász Ferenc jegyző, dr. Szántó Marianna aljegyző,
Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Sándor
Róbert Műszaki Irodavezető, Ferencsák Sándorné pénzügyi tanácsadó, Urbánné Kléri Szilvia
humánágazati referens, Rivnyák Istvánné, Vajkóné Zsíros Emese, Kércsi Tibor, Hódiné Gazsi
Ágota. dr. Basista Erika intézményvezetők, Bartek József a Városgazda Kft. ügyvezetője,
Győrffi Dezső könyvvizsgáló.
Bratu László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi
tagból 7 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a
nyilvános ülés tartását követően zárt ülésre kerül sor.
A Képviselő-testület a zárt ülést és a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint
fogadja el:
Ülési napirend tárgya:
1.)
2.)
3.)
4.)

5.)

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Bratu László polgármester
A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Bratu László polgármester
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
Előadó: Bratu László polgármester
Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2013. évi feladatok
végrehajtásáról, a 2014. évi feladatok meghatározása
Előadó: Bratu László polgármester
Indítványok, bejelentések
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ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.)

Napirend tárgya:

Előadó

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Bratu László
polgármester

Bratu László polgármester kéri a képviselőket tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (II.17.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. február 17.

Napirend tárgya:

Előadó

2.)

Bratu László
polgármester

A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Bratu László polgármester elmondja, hogy a rendeletmódosítást minden évben a számadást
megelőzően, a költségvetéssel egyidejűleg kell elfogadni, hiszen a záráskor a MÁK adataival
egyezni kell. Sok lehetőség nincs, ha bármi módosítás még utóbb szükséges, azt a zárszámadás
alkalmával lehet érvényesíteni.
Megkérdezi az anyag készítőit kívánnak-e szóban kiegészítést tenni?
Ferencsák Sándorné pénzügyi tanácsadó elmondja, hogy minden bizottsági ülésen részt vettek
irodavezető asszonnyal és az elhangzott kérdésekre válaszoltak. Néhány dolgot azonban
szeretne kiemelni: a képviselő-testület már kapott tájékoztatást arról, hogy az elmúlt év során
mely pályázati nyertek az önkormányzatnak. Ezen támogatások közül működőképesség
megőrzését szolgáló 8,5 millió Ft-os és 5 millió Ft-os támogatási összeg felhasználására március
31-ig van lehetőség, illetve a szerkezetátalakítási alapból 4 jogcímen elnyert támogatások
felhasználásának egy része is áthúzódik 2014-re és az idei költségvetésbe beépítésre került.
Bratu László polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
véleményét.
Kléri Bertalan képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a
módosítást a bizottsága egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Bratu László polgármester további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
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Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezetet és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II.18.) rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A 3/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében
meghatározottak alapján, a 11-14. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási
előirányzatok e rendelet 1-4. számú mellékletek szerint módosulnak. A tájékoztató
táblák a módosítandó rendelet szerkezetével egyezően 1-7. számig csatolva vannak.
2.§
Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző
gondoskodik.
3.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

( A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Napirend tárgya:

Előadó

3.)

Bratu László
polgármester

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bratu László polgármester elmondja, hogy az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt. A törvény alapján kerültek
megtervezésre az Encs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi források. A
költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek a központi jogszabályokban és a helyi
önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások.
A 2013.évben megkezdve és 2014.-ben folytatódva az önkormányzati feladatellátás, és vele
együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A helyi önkormányzatok által

4

korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam veszi át.
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt folyamatosan hatályon kívül helyezve az
Országgyűlés megalkotta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényt, mely az Ötv-hez képest differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési
önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól,
mely folytatódik 2014. évben is. A települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési
döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei
önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és
hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.
A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az
önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási
terület mérete) is figyelembe véve (Mötv. 11.§ (2) bek.).
A Mötv. 13.§ (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
1. a településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, - kezelés és –ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik –
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. hulladékgazdálkodás.
Ezen kívüli további feladat-telepítésre az alábbiak szerint kerülhet sor:
– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat
ellátását is előírhatja,
– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a
finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is
elláthat,
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– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását,
amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt
feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a
célra biztosított külön források képezhetik.
A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2013. évben a
42/2013. (IV.22.) határozatával jóváhagyott és a 110/2013. (X.21.) határozattal megerősített
2014. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat
legfontosabb céljait hűen tükrözik.
A 42/2013.(IV.22.) határozat 3. pontjába foglalta a testület azokat az elveket, melyek
figyelembevételét kötelezően rendeli alkalmazni a 2014. évi költségvetés tervezésénél.
A határozatban lévő 19 alpont közül – példálódzva – a legfontosabbak:
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
- elindított beruházások megvalósítása, forrás biztosítása,
- városüzemeltetési feladatok maradéktalan ellátása,
- a szociálisan rászorulók támogatása,
- pályázatfigyelés, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázati önrész
megteremtése,
- a START munkaprogramot 2014. évben is tovább kell működtetni.
A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.564.343 ezer Ft, melyet a
finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 110.931 ezer Ft-tal egészít ki, így
összesen 1.675.274 ezer Ft forrás áll az önkormányzat rendelkezésére feladatai ellátásához.
A 2013. évtől, így idén is – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és
ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó
feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 5 000 ezer Ft összegben
számoltunk, ami a Hernád Völgye és Térsége Szilárd Hulladék-kezelési Önkormányzati
Társulástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz. A beruházások finanszírozását pályázati
forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból került tervezésre: gyermekorvosi
rendelő: 5.437 eFt, járóbetegellátás: 6.033 eFt, családi napközi: 2.388 eFt, összesen: 13.858 eFt.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgálni szükséges, mert rendkívül fontos
az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.
2014. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt
színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.
A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése az alábbiak szerint került
tervezésre:
Önkormányzat működési támogatásai:

650.549 e Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

132.844 e Ft

Közhatalmi bevételek:

178.119 e Ft

Működési bevételek:

187.348 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Finanszírozási bevételek:

21.811 e Ft
393.672 e Ft
110.931 e Ft
1.675.274 e Ft
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A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.665.822 ezer Ft, melyet a
finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 9.452 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen
1.675.274 ezer Ft kiadással számoltunk.
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete
a javaslat szerint 190 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során 210 fővel
számoltunk.
A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000Ft)
mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 101.500 Ft-ra, a garantált bérminimum
114.000 Ft-ról 118.000 Ft-ra növekedett.
Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (100 Ft/lakos) a kistérségi társulás
keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (590 eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (45
Ft/hó/lakos) és a szociális társulásban vesz részt. Az még nem ismert, hogy a megalakulóban
lévő hulladékgazdálkodást szervező és ellátó nonprofit kft. felé milyen fizetési kötelezettségei
lesznek az alapító önkormányzatoknak a működő képesség biztosítása érdekében, de ennek
szükségességével számolni kell.
A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az
önkormányzat nem járul hozzá.
A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése az alábbiak szerint alakul:
Személyi juttatások:
385.946 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
106.388 e Ft
Dologi kiadások:
434.159 e Ft
146.200 e Ft
Szociális, rászorultság jellegű ellátások:
Egyéb működési célú kiadás:
195.051 e Ft
Beruházások:
0 e Ft
Felújítások:
393.352 e Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:
4.726 e Ft
Finanszírozási kiadások:
9.452 e Ft
1.675.274 e Ft
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet
előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható
következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
- Társadalmi, gazdasági, hatások: Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási
ciklus elején elfogadta a négy évre szóló gazdasági programját. A gazdasági programban
megfogalmazottakat figyelembe véve készült a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepció.
A koncepciót jóváhagyó határozatában a testület megfogalmazta azokat az elveket, melyeket
elvár a 2014. évi költségvetés tervezésénél figyelembe venni, ezáltal elérni azokat a társadalmi,
gazdasági hatásokat, melyeket a választópolgárok joggal várnak el (szociális rendszer
fejlesztése, foglalkoztatás növelésére való törekvés, Start munkaprogram működtetése, szociális
segélyezési rendszer felülvizsgálata).
- Környezeti és egészségügyi következmények: Encs Város Önkormányzata rendelkezik
ciklusra szóló környezetvédelmi programmal. A ciklusra szóló feladatsort az éves
környezetvédelmi jelentéseken keresztül valósítjuk meg, mint azt a mai ülésen is előterjesztett
jelentés tartalmazza a 2013. évi feladatok végrehajtásáról és a 2014. évi feladatok
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meghatározásáról.
Úgy ítéljük meg, a költségvetési rendeletben foglaltak elősegítik a gazdasági programban, ezen
túl a környezetvédelmi programban, Encs város fenntartható fejlődése című anyagban
meghatározott feladatok végrehajtását.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Egyértelműen megállapítható, hogy a
folyamatosan, napról-napra változó jogszabályi környezet, a jogszabályi előírások, a heti, napi
változást tükröző Államháztartási törvény, annak végrehajtása, a szociális törvény
rendelkezései, a pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési
és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentenek a költségvetés
számára.
- A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az Aht, az Avr, a Mötv. előírják a költségvetési rendeletnek a fenti
törvényekkel összhangban lévő elkészítését és a Képviselő-testület általi elfogadását.
Amennyiben a költségvetési rendelet elkészítésére, annak testület elé terjesztésére nem kerülne
sor, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga
után vonhatja a támogatások megvonását is.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
2013. évtől felállt a Járási Hivatali rendszer. Encs város járási székhely. A jogszabály alapján a
Járási Hivatalhoz került feladatokkal együtt a személyek és eszközeik is átkerültek a Járási
Hivatalhoz. E változás a pénzügyi apparátusunkat nem érintette, a Polgármesteri Hivatali
szervezet a gyámhivatal és az okmányiroda tekintetében volt személyileg is érintett, így
kijelenthető, hogy a 2014. évre az anyagban tervezetként elkészített költségvetési rendelet
alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni –
szöveges indokolással együtt –:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket –
tartalmazó kimutatást.
- az előirányzat felhasználási tervét,
A fentieknek eleget téve az alábbiakat adja elő:
1.) Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, előirányzat felhasználási terve:
A bevételeket és a kiadásokat az 1. számú táblák mutatják.
Encs Város Képviselő-testülete elé döntésre előterjesztett előirányzatok a 2014. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezet 2.§-a szerint:
1.564.343 eFt költségvetési bevétel
1.665.822 eFt költségvetési kiadás
101.479 eFt költségvetési egyenleggel, ebből:
97.073 eFt működési egyenleggel
4.406 eFt felhalmozási egyenleggel
2.) Az államháztartási törvény rendelkezései szerint be kell mutatni az önkormányzat összevont
költségvetési mérlegét, mely az 1. sz. melléklet szerint került a tisztelt testület elé.
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3.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) a rendelethez mellékelt
3. tájékoztató táblán kerül bemutatásra. Közvetett támogatásnak kell tekinteni a táblázatban
bemutatottak szempontjából az egyes rendeletekben adott mentességeket, kedvezményeket.
- a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet a magán személyek kommunális adója
adómentessége, adókedvezménye tekintetében tartalmaz rendelkezéseket,
- gépjárműadónál a jogszabályból adódó környezetvédelmi és mozgáskorlátozotti
kedvezményeket kell figyelembe venni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetési rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe
lettek véve a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásai.
Elmondja továbbá, hogy hosszú utat tett meg az önkormányzat. Nemcsak azért, mert változott
az önkormányzatok finanszírozása és a feladatfinanszírozás került előtérbe, hanem azért is, mert
az intézmények belátták, hogy az önkormányzat csak annyit tud elosztani az intézményei között,
amennyit normatívaként kap vagy saját bevételként előteremt.
A költségvetési mérleg egyensúlyának fenn kell állnia. Hiány nem tervezhető. A kormány az
önkormányzatok hiteleit megváltotta és átprognosztizálás után a kormány téríti meg azok
összegét a bankok felé.
Encs Város Önkormányzata az elmúlt év során több alkalommal is segítséget kapott, így nem
fordult elő olyan helyzet, hogy valamely intézmény finanszírozása nem történt volna meg
időben, sőt volt olyan eset, amikor előfinanszírozásra volt szükség a működőképesség
megtartásához egy előre nem látható hiba bekövetkezése miatt, és az önkormányzat annak is
eleget tudott tenni.
A normatívákat áttekintve egy-két kivételtől eltekintve megállapítható, hogy azok összege
elfogadható szinten van. A gondot a park, közterület, közvilágítás és útfenntartás alacsony
finanszírozása jelenti. Kisebb kompenzálással és nagy-nagy odafigyeléssel remélhetőleg ezek a
feladatok is legalább az elmúlt évi színvonalon fognak teljesülni.
Míg korábban átlag 2,4 milliárd forint volt a város költségvetési főösszege, most mindössze 1,6
milliárd forint. Ennek az oka az, hogy több intézmény kikerült az önkormányzat fenntartásából,
így a városi költségvetésből is.
Sok olyan feladat van azonban még, amelyeket meg kell oldani és meg kell valósítani. A
pályázati kiírásokat figyelemmel kísérve kell ezekhez a forrást megtalálni.
Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdése
alapján az önkormányzat a költségvetése elfogadása előtt köteles határozatban megállapítani a
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét, kéri az erre vonatkozó határozati javaslat
elfogadását.
Ferencsák Sándorné pénzügyi tanácsadó a határozati javaslathoz kiegészítésként elmondja,
hogy mint az jól látható a saját bevételek között az adóbevételek dominálnak. Mivel az
önkormányzat 2013. december 31-i adósságállományát az állam konszolidálja, így az adósságra
vonatkozó rész nem tartalmaz adatot. A folyószámlahitel, éven belüli likvidhitelként és
csökkentett összegben kerül felvételre, így az nem képezi ezen kimutatás részét.
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Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (II.17.) határozata
A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható
összegéről a költségvetési évet követő három évre
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása
alapján kormány által kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek,
valamint a 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi
tartalommal fogadja el:
Kimutatás a saját bevételek összegéről:
Saját bevétel megnevezése
Helyi adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű
jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszköz értékesítésből származó
bevétel
Immateriális
jószág
értékesítéséből
származó bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés
értékesítéséből
származó
bevétel
Vállalat
értékesítéséből
vagy
privatizációból származó bevétel
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel
Kezességgel kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2015
157.000

2016
158.000

Ezer Ft.
2017
158.000

6.500

6.500

6.500

2.500

2.500

2.500

166.000

167.000

167.000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:
2016

Ezer Ft
2017

Adósságot keletkezető ügylet
megnevezése

2015

Hitelfelvételből eredő aktuális tőketartozás
Kölcsönfelvételből eredő aktuális tőketartozás
Hitelátvállalásból eredő aktuális tőketartozás
Kölcsönátvállalásból eredő aktuális tőketartozás
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír
névértéke
Egyéb értékpapír vételára
Váltó kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a
váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,
kamatot nem tartalmazó értéke

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing
lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött
tőkerész hátralévő összege
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő
megkötése- ideértve a számviteli törvény
szerinti
valódi
penziós
és
óvadéki
repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a
kikötött visszavásárlási ár
Szerződésben kapott, legalább 365 nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és
még ki nem fizetett ellenérték
Külföldi hitelintézetek által, származékos
műveletek különbözeteként az államadósság
kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti
bevételek és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
fizetési kötelezettség összesen

Felelős:
Határidő:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

polgármester
azonnal

Bratu László polgármester megkérdezi a költségvetés összeállítóit, van-e szóbeli kiegészítésük
az anyaghoz?
Ferencsák Sándorné pénzügyi tanácsadó elmondja, hogy mint azt a rendelet tervezet
tartalmazza a költségvetési főösszeg a mérleg mindkét oldalán közel 1,6 milliárd forint. A
számokat nézve úgy tűnhet, mintha 101 millió forintos hiány lenne a költségvetésben, de 110
millió forintos a pénzmaradvány összege, amely fedezetet nyújt erre a különbözetre.
Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a pénzmaradvány összege a beszámolóval kerül
elfogadásra, és ha addig változik a nagyságrendje, akkor előirányzat módosítás szükséges.
Az egyszeri kiadások között továbbra is van biztosított pályázati önerő a sürgős feladatok
ellátását biztosító pályázati források elnyerésére pl. a ravatalozó felújítására.
Bratu László polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.
Kléri Bertalan képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy
bizottsága hosszasan tárgyalta a tervezetet. A bizottság úgy látja, hogy a rendelet megfelel a
koncepcióban foglaltaknak. Továbbra is takarékos és felelős gazdálkodás kell azonban minden
területen. Arra kell törekedni, hogy a végrehajtás biztonságos és az ellenőrzés számára átlátható
legyen. A bizottság úgy látja, hogy ahhoz, hogy a városüzemeltetési feladatok
megvalósulhassanak a pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni és a folyamatban
lévő beruházások teljesítéséért mindent meg kell tenni.
A könyvvizsgálói jelentés szerint: „a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az
önkormányzat a 2014. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és
kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja”.
A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Bratu László polgármester megerősítve a pénzügyi bizottság észrevételét szintén arra hívja fel a
figyelmet, hogy míg a korábbi években a könyvvizsgálói vélemény szerint a város költségvetése
csak takarékosság szem előtt tartásával vezethet kellő eredményre, addig most azt írja, hogy az
önkormányzat a költségvetés elkészítését a törvényi előírásoknak megfelelően végezte el
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törekedve az egyensúly megteremtésére.
Mindezek alapján nyugodtabbnak tűnik a 2014. év, mint a korábbiak, de a sok utófinanszírozott
pályázat teremthet még nehéz helyzetet.
A folyószámlahitel biztonsági tartalékot jelent a működésben, melynek összege a bérek
kifizetését biztosítja szükség esetén.
További kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi
bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi pénzügyi
tervéről –költségvetéséről- az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.564.343 E Ft
1.665.822 E Ft
101.479 E Ft
97.073 E Ft
4.406 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel
-ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon
belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év
költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
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(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 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
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint
állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri
(közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett)
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként a 9.1.-.9.3.12. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.
(9) A 10. számú mellékletben a tartozásállomány kerül bemutatásra. (E rendelet 4.§ (6) bek.)
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(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) A költségvetési szerveknél a jutalom nem tervezhető.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére
köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
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(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület
gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a
kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben
végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon
belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban
az 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.
(4) 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.
(5) A képviselő-testület – az elő negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő
munkaterv szerinti aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb
előirányzatokkal a 144/2013. (XII.16.) képviselő-testületi határozattal elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezetni.
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7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek 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 145/2013. (XII.16.) határozatában
foglaltak útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a
jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) Az alábbi tájékoztató táblák – a csatolt mellékleteken felül – a költségvetési rendelet
elválaszthatatlan, szerves részét képezik. (Aht. 24.§ (4) bek):
- 1. tájékoztató tábla: Encs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege,
bevételek –kiadások
- 2. tájékoztató tábla: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti
bontásban és összesítve
- 3. tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
- 4. tájékoztató tábla: Előirányzat felhalmozási terv 2014. évi vonatkozóan
- 5. tájékoztató tábla: A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának
alakulása jogcímenként
- 6. tájékoztató tábla: Kimutatás a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
(2) Ez a rendelet kihirdetési napját követő naptól lép hatályba, de a rendelkezéseket 2014. január
1-től kell alkalmazni.
Kmf.
dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

Bratu László sk.
polgármester

( A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Napirend tárgya:

Előadó

4.)

Bratu László
polgármester

Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés
a 2013. évi feladatok végrehajtásáról, a 2014. évi feladatok
meghatározása

Bratu László polgármester megkérdezi Sándor Róbert Műszaki irodavezetőt, az anyag
készítőjét, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?
Sándor Róbert Műszaki irodavezető elmondja, hogy úgy érzi révbe ért az önkormányzat,
hiszen két országos programban – a Virágos Magyarországért és a Legszebb konyhakertek állami elismerést kapott a város.
Bratu László polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.
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Kléri Bertalan képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke felhívja a figyelmet,
hogy az előterjesztés megtárgyalása és elfogadása törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak.
Úgy véli, hogy a feladatellátás motorja a Műszaki Iroda és a Városgazda Kft. Ha a megfeszített
munka ellenére problémát tapasztalnak az ide látogatók, az abból adódik, hogy egyes polgárok
életvitele gátolja az eredmények elérését pl. a vízelvezető árok betemetésével, a hulladék nem
konténerekben történő elhelyezésével, a fák idő előtti „letermelésével”, különösen a téli
időszakban.
Sok pozitívum van azonban, amely említést érdemel: nagy mennyiségű illegális hulladék került
elszállításra, több m2 vízelvezető árok került burkolásra, az országos programokban
elismeréseket nyer a város.
A 2014. évi feladatok sok elérendő célt helyeznek elénk, mely mellett állandó feladatot
biztosítanak a közterületek rongálói és a szemetelők. A szemléletváltozás időszaka nagyon
hosszú.
A fenntartható fejlődés stratégiájából idéz: „Olyan városi közösség kialakítása, amely érti és
vallja a „jól‐léti” társadalom értékeit, amelyet áthat a kölcsönös nagylelkűség, az
együttműködés, a bizalom, egymás tisztelete, megbecsülése és szeretete, valamint amely
felelősséget vállal társadalmi és természeti környezetéért.”
Ezekkel a gondolatokkal kíván jó munkát és mond köszönetet az eddig elért eredményekért.
A bizottság a jelentést és a 2014. évi feladatokat elfogadásra javasolja.
Bratu László polgármester további kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a jelentést.
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozta:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (II.17.) határozata
Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2013. évi feladatok
végrehajtásáról, a 2014. évi feladatok meghatározása tárgyában
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs város
környezetvédelmi helyzetének értékeléséről, a 2013. évi feladatok végrehajtásáról
és a 2014. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő :

polgármester
azonnal

Napirend tárgya:
5.)

Indítványok, bejelentések

5.1

A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló rendelet tervezet

Bratu László polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettsége a képviselő-testületnek
rendeletben szabályozni a közterületek elnevezésének rendjét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
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következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás
megállapításának, illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítsa a helyszíni tájékozódási
feltételek jobbítása érdekében
Költségvetési hatása: Nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása többlet adminisztratív teherrel
nem jár.
Egyéb hatása: Nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 51.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettsége a képviselő-testületnek a rendelet
megalkotása. Nem teljesítése esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással él.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás:
A rendelet célja, hogy a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás
megállapításának, illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítsa a helyszíni tájékozódási
feltételek jobbítása érdekében és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az
igazgatási, földrajzi, történelmi és nyelvhelyességi szempontokat.
Részletes indokolás:
1.§ A rendelet céljának és hatályának megállapítása
2.§ Értelmező rendelkezések
3.§ -6.§ A közterület elnevezésének szabályait állapítja meg.
7.§ A közterületnév megszűnésének eseteit állapítja meg.
8.§ Az elnevezésre vonatkozó hatáskör jogosultjának, a kezdeményezők körének és a
véleményezés jogosultjának megállapítása.
9.§ Javaslat közzétételi rendjének meghatározása
10.§ Az előkészítési feladatok kötelezettjének megnevezése.
11.§ Az elnevezés érvényessége, közzététele, a megjelenítés eljárásrendje
12.§ A hatáskörgyakorlás módjának meghatározása
13.§ A házszámozással érintett közterület kiválasztásának szabályai és a házszám elhelyezésre
vonatkozó előírások megállapítása.
14.§ A házszám megállapítás szabályai
15.§ A házszám kihelyezési és karbantartási feladatai kötelezettjének meghatározása
16.§ A házszám megváltoztatásának esetei
17.§ Közterületnév védetté nyilvánításának feltételei
18.§ Közterületnév vagy házszámváltozás esetén követendő eljárásrend az okmányok
vonatkozásában.
19.§ A házszámok és azok változásai megállapításának jogosultja
20.§ Hatályba léptető rendelkezés, valamint az utcanév táblák és házszámtáblák kihelyezési
kötelezettsége teljesítési határidejének megállapítása.
Felhívja a figyelmet, hogy a tervezet 14.§ 81) c) pontja fordítva tartalmazza a házszámozás
rendjét, kéri javítani az alábbiak szerint: jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számok
találhatóak.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és a döntést meghozni
szíveskedjék.
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Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendelet a közterület- és településrész-nevek, valamint a házszámozás megállapításának,
illetve azok jelölésének egység rendjét biztosítja a helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása
érdekében, és ennek során érvényesíti a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi,
történelmi és nyelvhelyességi szempontokat.
(2) Encs város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a
korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai
szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazása szempontjából:
1. Építési telek: a város belterületén az ingatlan nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal
rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező beépíthető lakó- és üdülőtelek
2. Házszám: az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozó egyedi
azonosító jel; az építési teleknek, önálló épületnek és a többlakásos épületben levő egyes
lakásoknak az utca házsorában elfoglalt egyedi számmal, vagy számmal és betűvel történő
megjelölése.
3. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvényben közterületként meghatározott terület
4. Közterület elnevezése: a közterületeknek előtagból (személynév, fogalom, tárgy) valamint
utótagból ( rendszerint út, utca, útja, tér, park, köz, sétány, dűlő, árok ) álló neve, amely név a
közterületek megjelölésére, a földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál,
továbbá emléket állít, hagyományt őriz.
5. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy
egyéb rendeltetésű épület.
6. Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon levő többlakásos épület önálló
helyrajzi számmal rendelkező egysége.
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II. Fejezet
A közterületek elnevezésének rendje
1. A közterületnevek megállapítása
3. §
(1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni. A külterületi közterületeket
elnevezéssel lehet ellátni.
(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy
történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra,
hogy az elnevezés közérthető legyen.
(3) Nem kell nevet adni az olyan zsákutcáknak, kiszolgáló utaknak, amelyekhez a kapcsolódó
ingatlanok számozása másik utcában már megtörtént, illetve nem kell nevet adni a
mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutaknak.
(4) Új közterület elnevezését az ingatlan-nyilvántartásban közterületként történő bejegyzését
követő egy éven belül meg kell állapítani.
(5) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre
tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek – az
elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet kell adni.
(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz eltérő
Képviselő-testületi döntés hiányában külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület
nevét veszi fel (meghosszabbítás).
4. §
(1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek
előtagját.
(2) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.
(3) Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.
5. §
(1) A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi
hagyományokra, a földrajzi környezetre.
(2) Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket az emlékállító
utcanevekkel szemben.
6. §
(1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő
20 év múltán kerülhet sor.
(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan
személynek állítson emléket,
a)
akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend;
b)
aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c)
akinek a város életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével
hozzájárult a város egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
(3) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan
kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető.
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2. Közterületnevek megszüntetése
7. §
(1) A közterület – településrendezés, beépítés vagy más módon történő – megszűnésével külön
államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik. Ezt a Képviselő-testület
határozatával megerősítheti.
(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban
továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.
3. Eljárásrend
8.§
A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2)
A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti: a polgármester,
a Képviselő-testület bizottsága, a helyi önkormányzat képviselője, a város közigazgatási
területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár.
(3) A javaslatokat a képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményezi.
(1)

9. §
Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra helyben szokásos módon
közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket is a Képviselő-testület
elé kell terjeszteni.
10. §
A közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága látja el. Ennek keretében minden javaslatot köteles a Képviselőtestület elé terjeszteni akkor is, ha a javaslatot nem támogatja.
4. Az új elnevezés alkalmazása, közzététele
11. §
(1) A megállapított közterületnév és településrész-név a kihirdetés napjától érvényes. Ettől az
időponttól kezdődően mindenki köteles az új elnevezést alkalmazni.
(2) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni,
továbbá a döntésről értesíteni kell a járási hivatalt, az illetékes földhivatalt, a helyi
rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, közműszolgáltatókat, cégbíróságot,
postahivatalt és az elnevezés vagy névváltoztatás kezdeményezőjét.
(3) A közterületi térképek és tájékoztató térképvázlatok, továbbá az utcanév táblák
kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, valamint a házszám megállapításáról és a
házszámtábla helyének kijelöléséről, az érvénytelen táblák eltávolításának folyamatos
ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
(4) Az utcanévadást követően az új táblákat 30 napon belül fel kell szerelni. A régi elnevezést
feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az
eredeti helyen kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy
alatt kell elhelyezni.
12. §
Az utcaneveket, azok változásait a képviselő-testület hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.
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III. Fejezet
Házszámozás
1. Általános szabályok
13. §
(1) A házszám a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen teleknek) a vele
érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma. Ha egy ingatlanra több közterülettel
(utcával) való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és
hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol az ingatlan főbejárata található.
(2) Az utcában az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható
táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem
ismétlődő házszám tartozik.
(3) Házszámtáblát az utcára (közterületre) néző házfalra, illetve kerítésre, jól látható módon kell
elhelyezni.
(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését, illetve a
helyrajzi számot is a házszám előtt vagy fölött kiírva.
2. Házszámozás megállapítása
14. §
(1) A házszámokat az alábbiak szerint kell megállapítani:
a)
az utcák házszámai mindig a város központjától kifelé haladva növekedjenek, zsákutcát a
bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni,
b) a számozás arab számmal, páratlan oldalon 1-gyel, páros oldalon 2-vel kezdődik és a
számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez tartozó utolsó belterületi földrészig, ha az
utca külterületen folytatódik, a sorszámozás tovább folytatható,
c)
új utca kialakításánál a számozás növekedésének irányába nézve a jobb oldalon a
páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál a számozás
folyamatosan emelkedik,
d)
a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő sorrendben, az
óramutató járásával egyező irányban történik. Amennyiben a téren út halad keresztül, a tér
számozása a keresztező út legkisebb sorszámának irányából kezdődik,
e)
a kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma
megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően a számsor növekedésének
irányába az abc ékezet nélküli nagybetűiből A, B, C, D, stb. alátörést kap,
f)
a kialakult számozás után egyesített vagy összeépült ingatlanok az eredeti sorszámukat
megtartják, összevonásra kerülnek, az összevont házszámokat kötőjellel kell egységessé
tenni,
g)
a házszámokat a helyrajzi számok és azok megosztásának figyelembevételével kell
megállapítani.
h)
amennyiben egy ingatlanon, azonos házszám alatt több épület, illetve több lakás
található, úgy azok az épületek számot, illetve ajtószámot kapnak.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.
15. §
Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a
megfelelő módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak
folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
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16. §
A korábban megállapított házszám csak indokolt esetben változtatható meg. Ekkor törekedni
kell arra, hogy ez minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.
IV. Fejezet
Utcanevek és házszámok megváltoztatása
17. §
Encs Város Önkormányzata a helytörténeti szempontból jelentős közterületneveket védetté
nyilváníthatja. A védett közterületnév nem változtatható meg.
18. §
(1) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgárokat lakcím-bejelentési
kötelezettség nem terheli.
(2) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén az állampolgároknak a változás a személyi
igazolványban, illetve lakcímigazolványban, valamint egyéb okmányokban történő
átvezetésében közre kell működni.
(3) Közterületnév vagy házszámváltozás esetén a változást követően hivatalos ügyekben csak az
új elnevezést, számozást lehet használni.
19.§
A házszámokat, azok változásait a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
20. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésétől számított 2 éven belül – az önkormányzat – a költségvetésben
rendelkezésre álló összegből gondoskodik a hiányzó utcanév táblák pótlásáról.
(3) Az ingatlantulajdonosok a rendelet hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelesek
gondoskodni a házszámtáblák kihelyezéséről.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester
5.2

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

A közterület-használat szabályozásáról és a közterület használati
megállapításáról szóló 15/1995.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosítása

díjak

Bratu László polgármester elmondja, hogy Encs Város Önkormányzata közterület-használat
szabályozásáról és a közterület használati díjak megállapításáról szóló 15/1995.(IV.24.)
rendelete utolsó módosítására 2008. november 24-én került sor. A díjtételek felülvizsgálata
kapcsán a rendelet módosítására tesz javaslatot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
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következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Közterület-használati igénybevétel számottevő csökkenésével
nem kell számolni.
Költségvetési hatása: a fizetési kötelezettségből származó bevétel nő
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása többlet adminisztratív
teherrel nem jár.
Egyéb hatása: Nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A 2008. óta nem emelt díj inflációkövetésének elindítása.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás
A közterület használati díjak esetében az ár-érték arány helyreállítása.
Részletes indokolás:
1.§ Gibárt településrész önállóvá válása miatt nem tartozik a rendelet hatálya alá.
2.§ Az új díjtételek megállapítása.
3.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a tervezetet.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (II.18. ) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról és a közterület használati díjak megállapításáról
szóló 15/1995.( IV.24. ) önkormányzati rendelet módosításáról
Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében eljárva a
közterülethasználat szabályozásáról és közterület-használati díjak megállapításáról szóló 5/1995.
(VI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőeket rendeli el:
1. §
Az 5/1995 (VI.24.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet) 5.§ (2) bekezdése „Gibárt”
szövegrésze törlésre kerül.
2. §
A rendelet 1. melléklete hatályát veszti és helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
3.§
A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
K.m.f.
dr. Halász Ferenc
jegyző sk.

Bratu László
polgármester sk
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1. melléklet
1. melléklet a 15/1995.(VI.24.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használat díja - A díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák!
KÖZTERÜLET HASZNÁLAT JOGCÍME

I.
DÍJÖVEZET

II.
DÍJÖVEZET

a; Közterületre nyíló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés
cég és címtábla (10 cm-en túl)

505.- /m2/hó

330.- /m2/hó

b.) Árusító és egyéb fülke
alapellátás biztosító esetén

800.- /m2/hó
500.- /m2/hó

600.- /m2/hó
300.- /m2/hó

c; Gépjármű álláshely, pénztár fülke, fedett várakozó helyiség:

1000.- /db/hó
845.- /m2/év
670.- /fm/év

805.- /db/hó
670.- /m2/év
505.-/fm/év

1.685.- /db/hó

1320.- /db/hó

3.500.- /db/hó
6.000.- /db/hó
14.000.- /db/hó
22.000.- /db/hó
2.000.-/db/hó
500.- /m2/hó
900.- /m2/hó
800.- /m2/nap
200.- /m2/nap
500.- /m2/hó
500.- /m2/hó
350.- /m2/hó
400.- /m2/nap
200.- /m2/nap
300.- /m2/nap

2.200.- /db/hó
3.500.- /db/hó
12.000.- /db/hó
18.000.-/db/hó
1.400.- /db/hó
400.- /m2/hó
700.- /m2/hó
600.- /m2/nap
150.- /m2/nap
400.- /m2/hó
400.- /m2/hó
250.- /m2/hó
300.- /m2/nap
100.- /m2/nap
300.- /m2/nap

c) üzemanyagtöltő állomás:
d) iparvágány:
d; Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely
( személy vagy tehergépjárművek )
e; Hirdető és reklámberendezés
a.)
mozgatható reklámberendezés:
b.)
szabadon álló 1 m2 alatti reklámfelületű:
c.)
szabadon álló 1-4 m2 alatti reklámfelületű:
d.)
szabadon álló 4-10 m2 alatti reklámfelületű:
f; Telefon fülke, Totó-lottó láda, postaláda:
g; Építési munkával kapcsolatos építőanyag állvány, törmelék:
h; Idény jellegű árusítás havi:
e) mozgó árusítás, szolgáltatás:
f) javító szolgáltató tevékenység:
i; Vendéglátó ipari előkert:
árú kirakodás, göngyölegtároló:
j; Kiállítás:
g) alkalmi vásár:
h) sport és kulturális rendezvény:
i) mutatványos tevékenység:

5.3

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
8/1992. (IX.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet tervezet

Bratu László polgármester elmondja, hogy a 2014. évi országgyűlési képviselők általános
választása kitűzésének napján hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény, mely szabályozása alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
8/1992.(IX.14.) és az azt módosító 8/2001 (III.20.) helyi rendeletünk hatályon kívül helyezése
vált szükségessé.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az új szabályozás szerint arra kap felhatalmazást,
hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számát, mely nem lehet kevesebb a választópolgárok 10%-ánál és nem lehet
több a választópolgárok 25%-ánál. Encs város 5106 választópolgára figyelembevételével:
minimum 511, maximum 1276 fő ruházható fel a jogosultsággal. Az esetleges módosításoknak
megfelelés érdekében 750 főben javasolja a jogosultak számát megjelölni.
Kéri a testület támogatását.
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Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
8/1992. (IX.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/1992.(IX.14.) és az azt
módosító 8/2001 (III.20.) önkormányzati rendelet.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: A választópolgárok akaratnyilvánítási lehetőségének számbeli
feltételét adja.
Költségvetési hatása: Nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása többlet adminisztratív
teherrel nem jár.
Egyéb hatása: Nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet alkotása jogszabályi kötelezettség, melynek elmaradása
törvényességi felhívást eredményezne.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás
A választói akaratnyilvánítás egyik formájának a helyi népszavazás kezdeményezése számbeli
feltételének megállapítása.
Részletes indokolás:
1.§ A kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számának meghatározása a törvényi
keretek között.
2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.
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Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja a tervezetet.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.(II. 18.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma: 750 fő.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester
5.4

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

A helyi adókról szóló 3/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete módosítása

Bratu László polgármester ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a hulladékszállítás kapcsán lakossági
jelzés érkezett, hogy a városban vannak olyan lakóingatlanok, melyek a közszolgáltató
gyűjtőautója számára megközelíthetetlenek. Ezen lakóingatlanok esetében a tulajdonosok egyes
esetekben lakóingatlanuktól akár 300 métert is elérő távolságban kénytelenek gyűjtőedényüket
kihelyezni.
Ezen teher tolerálására javaslat készült a helyi adókról szóló rendelet módosítására.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: a lakossági kedvezmények köre nő
Költségvetési hatása: a fizetési kötelezettségből származó bevétel csökken
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása többlet adminisztratív
teherrel nem jár.
Egyéb hatása: Nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A hulladékkezelési közszolgáltatási díj arányossá tétele ott, ahol a szolgáltató
nem tud az ingatlan előtt rendelkezésre állni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Általános indokolás:
A hulladékkezelési közszolgáltatási díj arányossá tétele ott, ahol a szolgáltató nem tud az
ingatlan előtt rendelkezésre állni és 50 métert meghaladó távolságra kell a hulladékgyűjtő
edényt a szolgáltatás igénybevevőjének kihelyezni.
Részletes indokolás:
1.§ Adófizetési mentességek, kedvezmények megállapítása.
2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és a döntést meghozni
szíveskedjék.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 3/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról
Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1)
bekezdésben, valamint a 43.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló
3/2011.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A helyi adókról szóló 3/2011. (II.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 8.§
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.§(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól:
a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi
területén érvényes építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a
földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott
b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra
hasznosítható területrészek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon
művelési águk szerint beépítetlen területként szerepelnek objektív természeti körülmények (
patak vagy út szeli ketté az ingatlant) miatt.
c) lakóépítménye tekintetében az a 70 év feletti egyedül élő magánszemély, akinek a 9.§ (4)
bekezdése szerint üresen áll az ingatlana és bejelentési kötelezettségének eleget tett. A
mentesség az ingatlan lakott állapotának szünetelése idejére illeti meg a jogosultat.
(2) 40%-os adófizetési kedvezményben részesülnek - a 60 literes hulladékgyűjtő edényt
használó - vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező egyedül élő, illetve a
kétszemélyes háztartásban élő magánszemélyek a tulajdoni hányaduk vonatkozásában
(3) 60%-os adófizetési kedvezményben részesülnek a vagyoni értékű joggal vagy
tulajdonjoggal rendelkező - 60 literes hulladékgyűjtő edényzetet használó - 70 év feletti
egyedül élő személyek.
(4) 40%-os adófizetési kedvezményben részesülnek azok a magánszemélyek, akiknek a
lakóingatlanuk közszolgáltató általi megközelíthetőségének hiányában a hulladékgyűjtő
edényzetet lakóingatalanuk bejáratától - a Műszaki Iroda által igazoltan - 50 métert
meghaladó távolságban kell kihelyzeniük.
(5) A (4) bekezdés szerinti kedvezmény nem vonható össze a (2)-(3) bekezdés szerinti
kedvezményekkel.
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2.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit 2014. január 01. napjától
kell alkalmazni.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester
5.5

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

Az önkormányzat 2013. december 31-i adósságállománya állam általi átvállalásáról

Bratu László polgármester elmondja, hogy az önkormányzatok és társulásaik 2013. december
31-i adósságállománya állam általi átvállalásának feltétele a képviselő-testületi döntések
meghozatala és annak Magyar Államkincstár felé történő megküldése legkésőbb február 20-ig.
Kéri a testület döntését.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést és egyhangúlag az alábbi döntést
hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (II.17.) határozata
Az önkormányzat 2013. december 31-i adósságállománya állam általi átvállalásáról
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68.§-aiban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam általi átvállalását igénybe kívánja venni.
A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel, egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, vagy teljesítésének biztosítékául szolgált.
A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb
az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár álrtal megjelölt fizetési számlára.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68.§-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68.§-ai szerinti átvállalás érdekében átalakítsa,
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
polgármester
Felelős:
Határidő: 2014. február 20.
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5.6

A saját gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati költségvetési szervek
meghatározása

Bratu László polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011 (XII.31) Korm r. (továbbiakban. Ávr) módosítását tartalmazó 497/3013.(XII.29)
Korm. rendelet szerint a költségvetési szervek korábbi gazdálkodási besorolása (önállóan
működő, önállóan működő és gazdálkodó) megszűnt.
Az Ávr. 7.§ az alábbiak szerint rendelkezik:
7.§ (1) A költségvetési szerv
a) a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben,
b) a működtetéshez, vagyon használatához, valamint az a) pontba nem tartozó, a közfeladatai
ellátásához szükséges egyéb előirányzataival jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján
rendelkezik.
A 8.§(1) bekezdés c) pontja, illetve d) pontja szerint a 7.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti
előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységi ellátását saját gazdasági szervezettel
biztosító költségvetési szerv az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település önkormányzati
hivatala, továbbá az a költségvetési szerv, amely éves kiadási főösszege a kétmilliárd forintot
meghaladja.
A 8.§ (4) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gazdálkodási jogosultság az irányító szerv
döntése alapján azon költségvetési szervekre terjeszthető ki, ahol a közfeladat terjedelme, a nagy
illetékességi terület, az ellátottak száma és az ügyfélforgalom volumene, vagy a szervezeti
egységek működtetése a gazdasági szervezet meglétét szükségessé teszi.
Elmondja, hogy jelenleg három saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerve
van az önkormányzatnak: az Encsi Polgármesteri Hivatal, a PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási
Központ és az Encsi Területi Egészségügyi Központ.
Úgy véli, hogy a Gondozási Központ tevékenysége igen bonyolult, a teljes szociális rendszert és
a gyermekétkeztetést is felöleli.
A TEK esetében pedig a speciális feladat az, ami a saját gazdálkodás indokolja. Ez nem
könyveléstechnikailag jelent sok feladatot, hanem a szakellátásokhoz tartozó pontpénzek
követése bonyolult. Mindemellett a TEk működéséhez az önkormányzat a vezetői bérrel és az
irodahelyiség biztosításával járul hozzá, a többi kiadása fedezetét maga biztosítja az intézmény.
Mindezekre tekintettel kéri a képviselő-testületet, hogy a korábbi önállóan működő
önkormányzati intézmények esetében erősítse meg döntését, illetve a korábbi besorolás alapján
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hozzon döntést a hatályos előírásokra
tekintettel.
Kéri a szakbizottság javaslatának ismertetését.
Kléri Bertalan képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy
bizottsága mindkét intézmény esetében javasolja a saját gazdasági szervezet megtartását.
Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a
képviselőket, hogy bizottsága más álláspontot képvisel az ügyben. Úgy látják, hogy sem az
ügyfélforgalom, sem az illetékességi terület, sem a feladat bonyolultsága nem indokolja a TEK
önállóságát, míg a Gondozási Központ esetében az étkeztetés és az ÁFA elszámolás miatt
célszerű átgondolni azt. Javasolja, hogy a TEK-nél ne legyen saját gazdálkodó szervezet, és a
Gondozási Központnál mérlegeljen a testület.
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Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy
bizottsága álláspontja a Pénzügyi Bizottságéval azonos. A Gondozási Központnál a szociális és
gyermekjóléti feladatok köre és a nagy illetékességi terület, az ÁFA elszámolás ami indokolja a
saját gazdálkodó szervezet megtartását. A TEK esetében a speciális OEP finanszírozás az, ami
bonyolult és az egyetlen kapcsolat az önkormányzattal a vezető bére és az iroda biztosítása.
Évek óta önállóan működik, a bizottság nem látja értelmét a változtatásnak.
Szeles András alpolgármester úgy véli, egyfajta szakmai ellenvéleményt lehet tapasztalni a
kérdésben. Ugyanakkor azt is méltányolhatónak és méltányolandónak tartja, amit a
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság állapított meg a pénzforgalmi adatokat figyelembe véve.
Tekintettel arra, hogy minden költségvetésnél vissza lehet térni a kérdéshez, javasolja ezt tenni,
hiszen mindkét intézmények pályázata van folyamatban.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az I-II.
pontokban és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ esetében egyhangúlag, a Területi
Egészségügyi Központ esetében négy igen szavazat és három nem szavazat mellett a szükséges
többség hiányában, megismételt szavazást követően egyhangúlag az alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (II.17.) határozata
A saját gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati költségvetési szervek
meghatározása
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31) Korm r. (továbbiakban. Ávr)

szóló

törvény

I.

8.§ (1) bekezdése c) pontja alapján megállapítja, hogy az Encsi Polgármesteri
Hivatal a 7.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti előirányzatokkal rendelkező és
gazdálkodási tevékenységi ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító
költségvetési szerv.

II.

8.§ (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a
- az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- az Encsi Városi Sportközpont
- az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde
költségvetési szervek saját gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, gazdasági
feladataikat a jóváhagyott megállapodások alapján az Encsi Polgármesteri Hivatal
látja el.

III.

A 8.§ (4) bekezdés alapján úgy határoz, hogy az ellátott közfeladat terjedelme, az
ellátottak száma, az illetékességi terület és a szervezeti egységek száma alapján
- a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ esetében indokoltnak tartja a
gazdasági szervezet meglétét.
- az Encsi Területi Egészségügyi Központ esetében indokoltnak tartja a gazdasági
szervezet meglétét.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. február 20.
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5.7

Intézményi alapító okiratok módosítása

Bratu László polgármester elmondja, hogy 2013. decemberében megjelent a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013.(XII.29) NGM rendelet, melynek értelmében a költségvetési szervek közfeladatait,
alaptevékenységeit kormányzati funkciók szerinti funkciószámmal és megnevezéssel kell az
alapító okiratban feltüntetni. Tovább nem kell az alapító okiratban szerepeltetni a más
költségvetési szerv részére végzett tevékenységek kódjait, a támogatási célokat, a technikai
funkciókat és a rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó, vállalkozási tevékenységek
kormányzati funkcióit.
A fő tevékenység meghatározására azonban továbbra is az államháztartási szakágazati rendet
kell használni.
Ezen változások alapján elkészült az önkormányzat intézményeinek módosított alapító okirata.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Encs város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntéseket hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (II.17.) határozata
Encsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
I. A képviselő-testület az Encsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosítása tárgyában az
alábbi döntést hozza:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Az Encsi Polgármesteri Hivatal Encs Város Önkormányzata által 2013.08.02. napján kiadott
84/2013. (VIII. 2.) határozattal jóváhagyott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.) Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016030 Állampolgársági ügyek
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
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061010
044310
098010
062010
109010
041040
076010
081010
082010

Lakáspolitika igazgatása
Építésügyi igazgatás
Oktatás igazgatása
Településfejlesztés igazgatása
Szociális szolgáltatások igazgatása
Területfejlesztés igazgatása
Egészségügy igazgatása
Sportügyek igazgatása
Kultúra igazgatása

2. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10.) Vezető megbízási rendje: Kinevezés a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján, pályázat útján határozatlan
időre.
3. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottakra a
közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény,a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra vonatkozó
rendelkezései kerülnek alkalmazásra.
4. Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül.
Záradék:
Jelen alapító okiratot Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá, törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg az
Encsi Polgármesteri Hivatal 2013.08.02. napján kelt, 84/2013.(VIII.2.) határozattal jóváhagyott
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okirat törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okiratot Encs Város Képviselő-testülete 10/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá.
II. A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Encs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal a 10/2014.(II.17.)
határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1.) Az intézmény neve:
Encsi Polgármesteri Hivatal
2.) Az intézmény székhelye
3860 Encs, Petőfi út 75.
3.) Az intézmény közfeladata jogszabályi hivatkozással: A Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1)
bekezdése szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző
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feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.
4.) Az intézmény alaptevékenysége:
Ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat) bevételeivel
és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról.
5.) Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
841105
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
6.) Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
016030 Állampolgársági ügyek
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
061010 Lakáspolitika igazgatása
044310 Építésügyi igazgatás
098010 Oktatás igazgatása
062010 Településfejlesztés igazgatása
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
041040 Területfejlesztés igazgatása
076010 Egészségügy igazgatása
081010 Sportügyek igazgatása
082010 Kultúra igazgatása
7.) Vállalkozási tevékenység:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8.) Az intézmény illetékessége:
Encs város közigazgatási területe.
9.) Az intézmény irányító és felügyeleti szerve neve, székhelye:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
10.) Vezető megbízási rendje: Kinevezés a közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján, pályázat útján határozatlan
időre.
11.) A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A foglalkoztatottakra a
közszolgálati tisztségviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra vonatkozó
rendelkezései kerülnek alkalmazásra.
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napjával lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Encs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 84/2013.(VIII.2.)
határozattal jóváhagyott 2013. augusztus 2-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát
veszti.

33

Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014.(II.17.)
határozatával hagyta jóvá.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (II.17.) határozata
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának módosításáról,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
I. A képviselő-testület az Encsi Területi Egészségügyi Központ Alapító Okirata módosítása
tárgyában az alábbi döntést hozza:
Alapító okiratot módosító okirat
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a
23/2013. (II. 15.) határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv.8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
A bevezető az alábbiak szerint módosul:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Ellátandó alaptevékenységek:
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
074031
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az alapító okirat alábbi 8. pontja törlésre került:
8. Gazdálkodási besorolása:
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Alaptevékenységét önállóan látja el úgy, hogy ezen belül gondoskodik fizikai (technikai) segítő
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel.
Önálló számlával rendelkezik.
Gazdálkodását az intézmény alkalmazásában álló gazdasági vezető látja el.
Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezető vállalhat az önkormányzat által jóváhagyott
költségvetési előirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Encs Város Képviselő- testülete az 1-8/1994. sz. határozata alapján önálló gazdálkodói jogkörrel
1995. január 1-től ruházta fel.
Feladatellátás finanszírozása:
A feladatok ellátásához az Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásán túl önkormányzati
támogatásban részesül. Továbbá Encs Város Önkormányzata biztosítja a mindenkor kinevezett
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(megbízott) vezető vezető-orvos intézményvezetéssel összefüggő díjazásának költségeit.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
A fenntartó által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Az alapító okirat 9. és 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
8 Vezetőjének megbízási rendje:
Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
9.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
Az alapító okirat alábbi 11. pontja törlésre került:
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Encs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 888 hrsz-ú, 200 m2 nagyságú; a 1105 hrsz-ú,
240 m2 nagyságú orvosi rendelő komplexum megnevezésű ingatlanok.
A munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök, műszerek. A
Területi Egészségügyi Központ rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátáshoz
szabadon használhatja. Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni,
illetőleg biztosítékként felhasználni.A feladatok ellátásához az intézmény rendelkezésére áll a
székhelyén lévő ingatlan a rajta található rendelő,
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka jogszabály változása.
Közfeladat jövőbeni ellátása:
A feladatok ellátását továbbra is az Encsi Területi Egészségügyi Központ végzi.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Encsi Területi Egészségügyi Központ Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 23/2013. (II. 15.) határozatával elfogadott az egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okiratot Encs Város Képviselő-testülete 11/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá.
II. A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Encsi Területi Egészségügyi Központ
A költségvetési rövid szerv:
Encsi TEK
Törzskönyvi azonosító
548773
Adószám:
15548775-1-05
3860, Encs, Petőfi út. 75.
2. Székhelye:
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Tel: 46/ 385-511 tek@encs.hu
3860 Encs, Gagarin út 3.
Tel: 46/587-395
3860 Encs, Kossuth út 29. Tel: 46/587-273
3. A költségvetési szerv közfeladata:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások
4. Ellátandó szakmai alaptevékenységek:
Alaptevékenységi szakágazat:
862200 szakorvosi járóbeteg-ellátás
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072210
Járóbetegek gyógyító szakellátása
072230
Járóbetegek gyógyító gondozása
072430
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450
Fizikoterápiás szolgáltatás
074031
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Az költségvetési szerv feladata:
Alapellátás része az 5 védőnő körzet, melynek szakmai felügyeltéről és a működtetés
feltételeinek biztosításáról gondoskodik.
Az alábbi szakrendelések esetében a szakellátást vállalkozó és közalkalmazott szakorvosokkal
történt szerződéssel biztosítja:
- addiktológia
- belgyógyászat,
- endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
- fizioterápia(orvosi képesítéssel és asszisztensi tevékenységként), gyógytorna
- gyógymasszázs
- neurológia,
- ideggyógyászat gondozó,
- kardiológia,
- szülészet-nőgyógyászat,
- ortopédia,
- reumatológia,
- sebészet, onkológiai gondozás
- szemészet,
- UH képalkotó eljárások
Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet
nem folytathat.
5.Illetékességi és működési területe: Encs város közigazgatási területe
(feladat végzési és ellátási kötelezettség)
6. Irányító szerve:
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
7. Alapítója és fenntartója: Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Tel: 46/385-511
Fax: 46/385-943 onkormanyzat@encs.hu
KSH számjele:
0533048
8. Vezetőjének megbízási rendje:
Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
9.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
-telephelyei:
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Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
10. Az költségvetési szerv megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 6. pontban megjelölt alapító jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
Záró rendelkezés:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 23/2013. (II.15.) sz. határozatával kiadott Alapító Okirat.
Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2014.(II.17.)
határozatával hagyta jóvá.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2014. (II.17.) határozata az
Encs Városi Sportközpont Alapító Okiratának módosításáról,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

I. A képviselő-testület az Encs Városi Sportközpont Alapító Okirata módosítása tárgyában az
alábbi döntést hozza:
Alapító okiratot módosító okirat
Az Encs Városi Sportközpont Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a 47/2012.
(IV. 23.) határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv.8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal
az alábbiak szerint módosítja:
A bevezető az alábbiak szerint módosul:
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55. §(1)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító
okiratot adja ki:
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alapítója:
725679 Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Sportról szóló 2004.évi I. törvényben foglalt közfeladata: sporttevékenység
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: sport, ifjúsági
ügyek
Az alapító okirat 5. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Az költségvetési szerv alapfeladata:
Az intézmény az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá Encs és vonzáskörzetében élők
szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna, gyógyúszás) igényeit, valamint a nagyobb
volumenű társadalmi és kulturális rendezvények tárgyi feladatait hivatott biztosítani.
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Alaptevékenységi TEÁOR:
9311
Sportlétesítmény működtetése
fő szakágazat:
931100
Sportlétesítmény működtetése
6. Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az költségvetési szerv működési köre: Encs Város és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
közigazgatási területe.
Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
8. Az költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve:
Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Tel./fax:46/385-511, 46/385-943. Email: onkormanyzat@encs.hu
Az alapító okirat alábbi pontjai törlésre került:
11. Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv
Elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Pénzügyi kötelezettséget az
intézményvezető vállalhat, az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatokon
belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal megállapodás alapján látja el, mely
megállapodás rögzíti a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét.
Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezető vállalhat, az önkormányzat által jóváhagyott
költségvetési előirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához az intézménynek rendelkezésére
áll az Encs Város Önkormányzatának tulajdonában álló, tulajdoni lapon 594.szám alatt
nyilvántartott 546/3 hrsz-ú 53 ha alapterületű ingatlan a rajta álló 1.338 m2, illetve 2.395 m2
alapterületű épületek, valamint három db vetett nagyméretű és egy kisméretű /műfüves/
labdarúgó pálya.
13. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
Az alapító okirat 14. és 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. Az költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka jogszabály változása.
Közfeladat jövőbeni ellátása:
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A feladatok ellátását továbbra is az Encs Városi Sportközpont végzi.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Encs Városi Sportközpont Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
47/2012. (IV. 23.) Kt. sz. határozatával elfogadott az egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okiratot Encs Város Képviselő-testülete 12/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá.
II. A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Az Encs Városi Sportközpont
Alapító okirata
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, a sportról szóló 2004.évi I. törvény 55. §(1)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbi alapító
okiratot adja ki:
Encs Városi Sportközpont
3860 Encs, Gagarin út 11.
Tel./fax: 46/385-688
Email:
postmaster@encssportcsarnok.t-online.hu
Törzskönyvi azonosító:
760412
Adószám:
15760418-2-05
725679 Encs Város Önkormányzata
3. A költségvetési szerv alapítója:
3860 Encs, Petőfi út 75.
4. A Sportról szóló 2004.évi I. törvényben foglalt közfeladata: sporttevékenység
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: sport, ifjúsági
ügyek
5. Az költségvetési szerv alapfeladata:
Az intézmény az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá Encs és vonzáskörzetében élők
szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna, gyógyúszás) igényeit, valamint a nagyobb
volumenű társadalmi és kulturális rendezvények tárgyi feladatait hivatott biztosítani.
Alaptevékenységi TEÁOR:
9311 Sportlétesítmény működtetése
fő szakágazat:
931100
Sportlétesítmény működtetése
6. Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
081030
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041
Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
1. A költségvetési szerv neve:
2. Székhelye:

Egyéb tevékenység (vállalkozói tevékenység)
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- sportcsarnok és egyéb helyiségeinek bérbeadása
- uszoda bérbeadása, tanfolyamok szervezése
- sportpályák bérbeadása, sporttáborok szervezése
- mobil színpad és tartozékok bérbeadása
Veszteséges tevékenységet nem folytathat. Bevételeinek fedezni kell a vállalkozási
tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást.
7. Az költségvetési szerv működési köre: Encs Város és az Encsi Többcélú Kistérségi
Társulás közigazgatási területe.
8. Az költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve:
Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Tel./fax:46/385-511, 46/385-943.
Email: onkormanyzat@encs.hu
KSH számjele:
0533048
9. Az költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 47/2012. (IV. 23.) határozatával kiadott Alapító Okirat.
Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2014. (II.17.)
Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(II.17.)
határozatával hagyta jóvá.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2014. (II.17.) határozata
az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete által a 45/2012. (IV. 23.) határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv.8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2)
bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okiratot módosító okirat
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A bevezető az alábbiak szerint módosul:
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2)
bekezdései szerinti tartalommal, valamint a 9/1999. (VI. 2.) számú helyi közművelődési
rendelete alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
Az alapító okirat 1. pontjában törlésre kerül:
Jogelőd intézmények:
II. Rákóczi Ferenc Városi Művelődési Központ,
József Attila Városi Könyvtár
Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv neve:
Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Törzskönyvi azonosítója:
548751
Adószáma:
15548751-2-05
Az alapító okirat 2. pontjában törlésre kerül:
Tourinform Iroda, 3860 Encs, Rákóczi út 9.
Tel: 46/587-309, Fax: 46/587-390 encs@tourinform.hu
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv alapítója:
725679 Encs Város Önkormányzata
3860 Encs, Petőfi út 75.
Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4 Közfeladata: A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv alapján: közművelődés, könyvtár,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Az költségvetési szerv
alaptevékenységei:
Alaptevékenységi TEÁOR: 9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidős
tevékenység
932900
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,
fő szakágazat:
szabadidős tevékenység
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
083030
Egyéb kiadói tevékenység
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szórakoztatás
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Az alapító okirat 6-10 pontjai az alábbiak szerint módosul:
6.
Az költségvetési szerv működési területe: Encs város közigazgatási területe
7.
Az költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve:
725679 Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
8. Az költségvetési szerv fenntartója: 725679 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.
Tel: 46/385-511
Fax: 46/385-943; onkormanyzat@encs.hu KSH számjele: 0533048
9. Az költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
Az alapító okirat alábbi pontjai törlésre került:
9. Az intézmény tevékenységei:
a.) Ellátandó alaptevékenységei:
A város közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése.
A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának
elősegítése. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése, felnőtt lakosság számára művelődési,
szórakoztató, ismeretterjesztő programok biztosítása. Filmszínház üzemeltetése.
Encs város kiemelt ünnepeinek és közművelődési rendezvényeinek koordinálása.
A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. Klubok, szabadidős
tevékenységek szervezése, működtetése. A speciális népességcsoportok művelődési
közösségeinek gondozása.
Művészeti tevékenység, művészeti nevelés. Városi Galéria működtetése.
Határon túli magyarsággal kialakított kulturális kapcsolatok ápolása, nemzetközi cserekapcsolatok szervezése.
A közművelődési program pályázatok révén történő finanszírozásának elősegítése.
Városi Könyvtár működtetése, nyilvános könyvtári feladatok ellátása:
- könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- gyermekrészlegében biztosítja a 14 éven aluli gyermekek színvonalas könyvtári ellátását,
- összehangolja a fiókkönyvtárak, különgyűjtemények fejlesztését, szolgáltatásait,
- folyamatos korszerűsítéssel, korszerű technikával biztosítja a könyvtári tájékoztató
tevékenységet, az információszerzést,
- együttműködik a város közoktatási, egészségügyi, szociális intézményeivel, a kultúraközvetítés, a helyi tudományos és kutatómunka, a kiadványozás területén,
- a város kiemelkedő alkotóinak, közösségeinek, alkotásainak megismertetése a könyvtár
sajátos eszközeivel,
- részt vesz a város kulturális, közművelődési életében kiállítások, könyvbemutatók,
továbbá a könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó tudományos, kulturális rendezvények
szervezésében és lebonyolításában,
- együttműködik a városkörnyéki települések könyvtáraival, részükre továbbképzési,
szakmai-módszertani szolgáltatást nyújt.
b.) Alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységet folytathat, igény alapján
- Encsi Hírek havilap szerkesztése, nyomdai előkészítése.
- Mozgókönyvtári ellátás szervezése Encs kistérségben.
- Térségi közművelődési feladatellátás a történelmi Abaúj kistérségeiben
(B.A.Z. Megyei Közművelődési Intézet Abaúj térségi decentrumaként).
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- Abaúji Művészeti Fesztivál szervezése.
- Termékbemutatók és tanfolyamok céljára terem bérbeadás.
(A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban bérletbe
adhatja, de az nem akadályozhatja az alaptevékenység ellátásában.)
Tourinform Iroda működtetése
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Encs Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Művelődési Központ és Könyvtár
megnevezésű Encs, Rákóczi út 9. sz. alatt található ingatlan, a rajta lévő épületkomplexummal.
A közművelődési tevékenységhez és nyilvános könyvtári szolgáltatáshoz rendelkezésre állnak a
leltár szerint nyilvántartott eszközök.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon
használhatja. A 9. c.) pontban meghatározottak szerint azokkal vállalkozást is végezhet.
11. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként
felhasználni.
12. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv
Elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal megállapodás alapján látja el, mely
megállapodás rögzíti a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét.
Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezető vállalhat, az önkormányzat által jóváhagyott
költségvetési előirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka jogszabály változása.
Közfeladat jövőbeni ellátása:
A feladatok ellátását továbbra is az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár végzi.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 45/2012. (IV. 23.) határozatával elfogadott az egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okiratot Encs Város Képviselő-testülete 13/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá.
II. A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Alapító okirata
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv., az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2)
bekezdései szerinti tartalommal, valamint a 9/1999. (VI. 2.) számú helyi közművelődési
rendelete alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:
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1. A költségvetési szerv neve:

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Törzskönyvi azonosítója:
548751
Adószáma:
15548751-2-05
2. Székhelye:
3860 Encs Rákóczi út 9.
Tel/Fax: 46/587-330, 587-331
kultencs@enternet.hu
Telephelyei:
Közösségi Ház és fiókkönyvtár Abaújdevecser,
Közösségi Ház Fügöd,
3. Az költségvetési szerv alapítója: 725679 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs, Petőfi út 75.
4 Közfeladata: A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv alapján: közművelődés, könyvtár,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
5. Az költségvetési szerv
alaptevékenységei:
Alaptevékenységi TEÁOR:
9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidős tevékenység
fő szakágazat:
932900
Máshová nem sorolható egyéb
szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
083030
Egyéb kiadói tevékenység
086090
Mindenféle egyéb szabadidős szórakoztatás
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ellátható vállalkozási tevékenységek köre, mértéke:
Az intézmény rendelkezésére álló helyiségeket tartósan bérletbe adhatja.
A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a szakmai munkát, a
közművelődési feladatellátást.
Az intézmény vállalkozási tevékenységként, részt vehet az intézményrendszeren kívüli
oktatásban, képzésben, bemutatókat, vásárokat, árusítást szervezhet. Vagyontárgyait (termet,
eszközt) bérbe adhatja. Az intézmény veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
A vállalkozás bevételeinek fedezni kell a tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást.
A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az éves költségvetésének 25% -át.
6. Az költségvetési szerv működési területe:
Encs város közigazgatási területe
7. Az költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve:
725679 Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
8. Az költségvetési szerv fenntartója:
725679 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs,
Petőfi út 75.
Tel: 46/385-511
Fax: 46/385-943; onkormanyzat@encs.hu KSH számjele: 0533048
9. Az költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az igazgatót nyilvános pályázat meghirdetésével Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete nevezi ki a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Encs Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja felette.
10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
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Az intézménynél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat a
kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó hagyja jóvá.
11. Az intézmény megszüntetése:
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben a 3. pontban megjelölt alapító jogosult
megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 45/2012. (IV.23.) határozatával kiadott Alapító Okirat.
Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 13/2014. (II.17.)
határozatával fogadta el.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (II.17.) határozata
az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról,
az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a
20/2013. (II. 25.) határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv.8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5. § (1)-(2) bekezdései szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
Alapító okiratot módosító okirat
Az alapító okirat 2. pontjában törlésre kerül:
Tagintézményei:
Csoda-Vár Óvoda 1. sz. tagóvodája 3854 Gibárt, Széchenyi út 10.Tel: 46/386-019
Csoda-Vár Óvoda 4. sz. tagóvodája 3848 Csobád, Kossuth út 1. Tel: 46/ 456-121
Csoda-Vár Óvoda 5. sz. tagóvodája 3882 Abaújkér, Rákóczi út 79. Tel: 47/332-008
Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Tagintézményei:
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 1. sz. tagóvodája
3868 Encs-Abaújdevecser, Fő út 7.
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. sz. tagóvodája
3867 Encs-Fügöd, Fő út 89.
Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3. A közfeladata:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján: óvoda
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: óvodai
ellátás, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján:
bölcsőde.

Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
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4. Az intézmény tevékenységei:
Alaptevékenységi szakágazat:

851020
Óvodai nevelés
889110
Bölcsődei ellátás
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés, ellátás
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Ellátja a településen élő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Külön program
szerint végzi gyógypedagógusok bevonásával az integrált nevelést:
• testi fogyatékos (mozgáskorlátozott)
• látásfogyatékos - vak, aliglátó, gyengénlátó
• hallássérült – enyhébben hallássérült – nagyothalló
• enyhe értelmi fogyatékos
• középsúlyos értelmi fogyatékos
• beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű
• pervazív zavarban szenvedő
Nemzetiségi óvodai nevelés
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Az intézmény ellátja a 3-6-7 éves korosztály óvodai nevelését, a gyermekek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat. Külön program szerint végzi a Nemzetiségi óvodai nevelését
cigány kulturális nevelés keretében magyar nyelven.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Bölcsőde
104030
Gyermekek napközbeni ellátás
-szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység
•
Az óvodás gyermektől nem lehet életidegen
•
Biztosított, hogy a szülők vagy az önkormányzat által a finanszírozás megvalósul
•
A helyi nevelési programnak megfelelő, pedagógiai elvekkel működik
•
A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban bérletbe
adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést
Együttműködik a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzat intézményi étkezési feladatok
ellátásában. A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az intézmény éves
költségvetésének a 25%-át. Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Bevételeinek fedezni kell a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást.
Az alapító okirat 9. pontjából törlésre került:
A költségvetési szerv fenntartója:
585840 Gibárt Község Önkormányzata3854 Gibárt, Széchényi út 10.
Tel.fax:46/306-167 onkorm@gibart.t-online.hu KSH számjel: 0520969
545529 Csobád Község Önkormányzata
3848 Csobád, Petőfi út 35.
Tel,fax: 46/456-218 csobadonkormanyzat@gmail.com KSH számjel: 0505333
545068 Abaújkér Község Önkormányzata 3882 Abaújkér, Rákóczi út 26.
Tel:47/532-003 Fax 47/532-004 abaujker@abaujker.hu
Az alapító okirat 17. pontjából törlésre került:
Felvehető maximális létszám:
Gibárt: 25 gyermek Csobád: 25 gyermek
Abaújkér: 30 gyermek
Az alapító okirat 5-14. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A költségvetési szerv működési köre: Encs város közigazgatási területe
6. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója: 725679 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs,
Petőfi út 75. Tel: 46/385-511 Fax: 46/385-943 email: onkormanyzat@encs.hu KSH számjel:
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0533048
7. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 725679 Encs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
8. Beolvadt jogelőd: Napköziotthonos Óvoda Csobád (PIR:684228); Napköziotthonos Óvoda
Abaújkér (PIR 683980)
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat alapján a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat
Encs Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja felette.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
A költségvetési szervnél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései alapján az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói
jogokat a kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény típusa:
többcélú intézmény
11. Felvehető maximális létszám: Encs: 300 gyermek
A költségvetési szerv 14 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik.
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Encs, Gagarin út 1. H.sz: 874, telek alapterülete: 6.233 m2, épület alapterülete: 1928 m2
Encs – Abaújdevecser Fő u. 7.H.sz. 4.154/1, telek alapterülete: 1.752 m2épület alapterülete: 412
m2
Encs-Fügöd, Fő út 89. H.sz.:2095/2, telek alapterülete 1590 m2 épület alapterülete 228,87 m2
(tagóvoda)/
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök,
szemléltetőeszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak
ellátásához szabadon használhatja.
Az 4. pontban meghatározottak szerint a fenti vagyonnal vállalkozást is végezhet.
13. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv a rendelkezésre
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
14. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Az alapító okirat alábbi pontja törlésre került:
Gazdálkodási besorolása
Önállóan működő költségvetési szerv
Elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. Pénzügyi kötelezettséget az
intézményvezető vállalhat, az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatokon
belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Pénzügyi-gazdasági feladatait a Encs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
megállapodás alapján látja el, mely megállapodás rögzíti a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét.
Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka jogszabály változása.
Közfeladat jövőbeni ellátása:
A feladatok ellátását az intézmény közigazgatási átszervezés miatt Encs város közigazgatási
területén végzi.

47

ZÁRADÉK
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Encs Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 20/2013. (II. 25.) határozatával elfogadott az egységes szerkezetű alapító okirata
hatályát veszti.
Az alapító okiratot módosító okiratot Encs Város Képviselő-testülete 14/2014.(II.17.)
határozattal hagyta jóvá.
II. A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint fogadja el:
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okirata
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény. 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelésioktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adja
ki:
1. A költségvetési szerv neve:
A költségvetési szerv rövid neve:
OM azonosítója:
PIR (törzsszám) szám:
Adószám:
2. Székhelye:

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde
Csoda-Vár Óvoda
202422
548762
15548768-2-05
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel: 46/385-758 , 46/385-581; oviencs@freemail.hu

Intézményegysége:
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 1. sz. Intézményegysége 3860 Encs, Gagarin út 1.
Tagintézményei:
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 1. sz. tagóvodája
3868 Encs-Abaújdevecser, Fő út 7.
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde 2. sz. tagóvodája
3867 Encs-Fügöd, Fő út 89.
3. A közfeladata:
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. alapján: óvoda
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. alapján: óvodai ellátás,
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások,
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. alapján:
bölcsőde.
4. Az intézmény tevékenységei:
Alaptevékenységi szakágazat:
851020
Óvodai nevelés
889110
Bölcsődei ellátás
Az költségvetési szerv szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
091110 Óvodai nevelés, ellátás
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Ellátja a településen élő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Külön program
szerint végzi gyógypedagógusok bevonásával az integrált nevelést:
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•
•
•
•
•
•
•

testi fogyatékos (mozgáskorlátozott)
látásfogyatékos - vak, aliglátó, gyengénlátó
hallássérült – enyhébben hallássérült – nagyothalló
enyhe értelmi fogyatékos
középsúlyos értelmi fogyatékos
beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű
pervazív zavarban szenvedő
Nemzetiségi óvodai nevelés
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Az intézmény ellátja a 3-6-7 éves korosztály óvodai nevelését, a gyermekek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat. Külön program szerint végzi a Nemzetiségi óvodai nevelését
cigány kulturális nevelés keretében magyar nyelven.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
Bölcsőde
104030
Gyermekek napközbeni ellátás
-szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység
•
Az óvodás gyermektől nem lehet életidegen
•
Biztosított, hogy a szülők vagy az önkormányzat által a finanszírozás megvalósul
•
A helyi nevelési programnak megfelelő, pedagógiai elvekkel működik
•
A rendelkezésre álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamban bérletbe
adhatja, ha az nem akadályozza a nevelő-oktató munkát, a mindennapos testedzést
Együttműködik a nappali szociális ellátást biztosító önkormányzat intézményi étkezési feladatok
ellátásában. A vállalkozásból származó bevétele nem haladhatja meg az intézmény éves
költségvetésének a 25%-át. Veszteséges vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Bevételeinek fedezni kell a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos összes kiadást.
5. A költségvetési szerv működési köre: Encs város közigazgatási területe
6. A költségvetési szerv alapítója és fenntartója: 725679 Encs Város Önkormányzata 3860 Encs,
Petőfi út 75. Tel: 46/385-511 Fax: 46/385-943 email: onkormanyzat@encs.hu KSH számjel:
0533048
7. Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 725679 Encs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
3860 Encs, Petőfi út 75.
8. Beolvadt jogelőd: Napköziotthonos Óvoda Csobád (PIR:684228); Napköziotthonos Óvoda
Abaújkér (PIR 683980)
9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat alapján a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat
Encs Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja felette.
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
A költségvetési szervnél dolgozók esetében a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve a PTK. megbízásos jogviszonyra
vonatkozó rendelkezései alapján az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói
jogokat a kollektív szerződés és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.
Az intézmény típusa:
többcélú intézmény
11. Felvehető maximális létszám: Encs: 300 gyermek
A költségvetési szerv 14 óvodai és 1 bölcsődei csoporttal működik.
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Encs, Gagarin út 1. H.sz: 874, telek alapterülete: 6.233 m2, épület alapterülete: 1928 m2
Encs – Abaújdevecser Fő u. 7.H.sz. 4.154/1, telek alapterülete: 1.752 m2épület alapterülete: 412 m2
Encs-Fügöd, Fő út 89. H.sz.:2095/2, telek alapterülete 1590 m2 épület alapterülete 228,87 m2
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(tagóvoda)/
A nevelő-oktató munkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök,
szemléltetőeszközök. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak
ellátásához szabadon használhatja.
Az 5. pontban meghatározottak szerint a fenti vagyonnal vállalkozást is végezhet.
13. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: A költségvetési szerv a rendelkezésre
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
14. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Záró rendelkezés:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a 20/2013. (II.25.) határozatával kiadott Alapító Okirat.
Az alapító okiratot Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2014. (II.17.)
határozatával fogadta el.
Felelős:
Határidő:
5.8.

polgármester
azonnal

Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról, az Alapító Okirat egységes szerkezetben történő elfogadásáról

Bratu László polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a képviselő-testület a 103/2013.
(IX.16.) határozatában megerősítette tisztségében Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért
Közalapítvány kuratóriumának tagjait, a 104/2013. (IX.16.) határozatában pedig döntött a
Kuratórium és az Ellenőrző Bizottság létszámának helyreállításáról.
A testület – a kuratórium vonatkozásában – tudomásul vette Nagy László kuratóriumi tag
lemondását, helyébe Bucskó Jánost választotta meg kuratóriumi tagnak.
Az Ellenőrző Bizottság tekintetében úgy döntött a testület, hogy tudomásul veszi Tőkészki
Borbála elnök lemondását, az új elnöknek Soós Károlyné bizottsági tagot választja meg, új
tagként – Soósné helyett- a testület Péderi Viktóriát választotta meg.
A fenti változásoknak a Miskolci Törvényszéknél történő átvezetéshez az szükséges, hogy a
Képviselő-testület döntsön az alapító okirat módosításáról, majd annak egységes szerkezetbe
történő elfogadásáról.
Az előterjesztéshez mellékelem az Alapító Okirat módosításáról, és az egységes szerkezetbe
foglalásáról készített tervezetet.
Kéri a Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.
Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke az egységes
szerkezetű alapító okirat ötödik oldal 3. pontjára hívja fel a figyelmet, mely szerint alapítványi
iroda működik, melyet ügyvezető igazgató vezet. Tudomása szerint ez már évek óta nem így
van. Ha pedig nem így van, akkor nem érti, hogy miért nem kerülnek ezek ki az alapító
okiratból. A közalapítvány megszűnése esetén irányadó szabályok is értelmezésre szorulnak
véleménye szerint: az alapító okirat azt tartalmazza, hogy a bíróság megszüntetése esetén a
vagyon az alapítót illeti meg, amelyet az köteles hasonló célra felhasználni.
Jegyző úr a bizottsági ülésen azt a tájékoztatást adta, hogy az alapító okirat a jelenlegi szabályok
szerint készült.

dr. Halász Ferenc jegyző elmondja, hogy az alapítványnak az alapító okirat elfogadásakor
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valóban volt külön irodája, hiszen a feladatokat korábban az alapítványnál alkalmazott
ügyvezető látta el. Ez utóbb változott és a feladatokat hivatali dolgozó vette át, majd nyugdíjba
vonulásával a kuratóriumra hárul a végrehajtás, koordinálás. Úgy véli, hogy most is van
munkavégzési hely, amit fel lehet fogni irodaként.
Az ügyvezetőre vonatkozó előírások törlésével egyetért.
A megszűnés kapcsán hangsúlyozza, hogy a jogszabályi előírások változnak. A bíróság mindig
az adott pillanatban érvényes szabályozás szerint dönt.
Bratu László polgármester egyetért azzal, hogy az ügyvezetőre vonatkozó előírásokat törölni
kell az alapító okiratból. Amennyiben lehetséges úgy kell rendelkezni, hogy megszűnés esetén a
vagyon szálljon vissza az alapítóra.
A 2014. év feladata a tevékenység folytatása, a rászorulók szociális helyzetének javítása. Az
alapítványnak van pénze és vagyona, minden adott, hogy tavasszal már megtegye az alapítási
célnak megfelelő működésért.
Az ügyészség nem járult hozzá a megszüntetéshez, így helyre kell állítani és folytatni a
tevékenységet.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (II.17.) határozata
Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról, az Alapító Okirat egységes szerkezetben
történő elfogadásáról
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és mint az
Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány alapítója az általa létrehozott és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 739/2007. szám alatt nyilvántartásba vett
Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I.
Az Alapító Képviselő-testületének 2009. január 19. napján meghozott 10/2009.(I.19.) Kt. sz.
határozatával, valamint a 2013. szeptember 16. napján hozott 103/2013. (IX.16.) és
104/2013.(IX.16.) számú határozataival összhangban, a Közalapítvány alapító okiratának IV.1.
és IV.2. pontja, az Alapító képviselő-testületének 2014. február 17-én hozott 15/2014.(II.17.)
határozata alapján a II., III. VI. és VII. pontjai a következők szerint módosulnak:
A II. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:
Az alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat, mint közfeladat közül az
4. egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
8. szociális szolgáltatások és ellátások
segítése, a feltételek előmozdítása
közhasznú tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:
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1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően
egyedi elbírálás alapján,
3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati
takarmány beszerzéséről és piackutatás végezése az állatok értékesítésére,
5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.
Erre figyelemmel a Közalapítvány kezdeményezi, hogy tevékenysége alapján az a 2011. évi
CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétessék.
Vállalja az alapítvány azt, hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi sajtó, azaz az ENCSI HÍREK útján évente egy alkalommal az éves
beszámoló elfogadását követően nyilvánosságra hozza.
A III. pont utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A közhasznú szervezet bevételeit és költségeit a 2011. évi CLXXV. tv. 19.§-a tartalmazza.
A IV. 1.), 2.) és 3.) pontja az alábbi részekben módosul:
„1.) Az alapítvány kezelője az öt tagú Kuratórium.
A Kuratórium elnöke:
Zsibai Zsolt (Abaújszántó, 1963.01.26., an.: Nyíri Rozália) )3860 Encs, Zrínyi u. 2.
A Kuratórium tagjai:
1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rozmaring u. 13.
2.) Nagy Sándor (1937.07.07., an.: Graf Borbála) 3867 Encs, Fügöd, Fő u. 98.
3.) Bucskó János (Hernádvécse, 1950.12.24, an.: Uczekaj Margit) 3849 Forró, Fő út 114.
4.) Kótai András (Csenyéte, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78. szám.
(mód: 2007.03.09.)
A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy hívja össze
szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal.
Ezen közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlíti ki.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a 2011. évi CLXXV. törvény 29.§ (6)-(7)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
2.) Az Ellenőrző Bizottság

Az ellenőrző bizottság elnöke:
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Soós Károlyné Zöldi Margit (Monok, 1944.06.25., an.: Németh Margit) 3860 Encs, Május 1. u.
55/B.
Az ellenőrző bizottság tagjai:
Péderi Viktória (Szikszó, 1983.07.31., an.: Sándor Mária) 3860 Encs, Muskátli út 9.
Mikola Adrienn (Szikszó, 1984.02.08., an.: Farkas Etelka) 3867 Encs, Fő u. 10.”
3.)
„Az iroda a közalapítvány munkaszervezete”szövegrész helyébe a „A közalapítvány
munkaszervezeti feladatait közalapítványi iroda láthatja el.” szövegrész kerül.
„Az irodát az ügyvezető igazgató irányítja” szövegrész törlésre kerül.
A VI. pont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:
„A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után- az
alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni” szövegrész helyébe „Az alapítvány
megszűnése esetén vagyona- a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg.” szövegrész
lép.
A VII. pont Vegyes rendelkezések az alábbiak szerint módosul:
„Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyv és az
1997. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.” Szövegrész helyébe a „Jelen alapító
okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.” szövegrész lép.
II.
A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
ALAPÍTÓ OKIRAT
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A Pk. 739/1994 szám alatt nyilvántartásba vett Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért
Közalapítvány alapító okiratának hatályos szövege.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1./ A közalapítvány neve:
Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány
2./ A közalapítvány székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.
II. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA:
Az alapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladat, mint közfeladat közül az
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4. egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
8. szociális szolgáltatások és ellátások
segítése, a feltételek előmozdítása
közhasznú tevékenységet folytat, ennek megfelelően a célja:
1.) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
2.) ingyenes földhasználat és talaj előkészítés biztosítása a rászorultság mértékének megfelelően
egyedi elbírálás alapján,
3.) kedvezményes áron, illetve ingyenesen szaporítóanyag biztosítása,
4.) az állattartás támogatása, gondoskodás a lehetőségekhez mérten kedvezményes állati
takarmány beszerzéséről és piackutatás végezése az állatok értékesítésére,
5.) ingyenes szaktanácsadás szervezése.
Erre figyelemmel a Közalapítvány kezdeményezi, hogy tevékenysége alapján az a 2011. évi
CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetként nyilvántartásba vétessék.
Vállalja az alapítvány azt, hogy a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi sajtó, azaz az ENCSI HÍREK útján évente egy alkalommal az éves
beszámoló elfogadását követően nyilvánosságra hozza.
III. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS A VAGYON FEHASZNÁLÁSÁNAK
MÓDJA:
A közalapítvány induló vagyona: 5.000.000,-Ft., azaz Ötmillió forint készpénz, mely az
alapítvány rendelkezésére áll.
A közalapítvány vagyona csatlakozó hozzájárulás, adományozás, pályázatok vagy egyéb módon
elnyerhető támogatások, vállalkozási tevékenységből származó bevételek útján növekedhet.
Az adományozás módja:
készpénz alsó és felső összeghatár nélkül,
a közalapítványi célok megvalósítása során hasznosítható ingó és ingatlan vagyontárgyak,
a közalapítvány számára végzett tevékenység.
E tartós közérdekű célra létrehozott alapítvány nyitott.
Az alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások az alapítványi vagyont
gyarapító összegnek tekintendők.
Ezen alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az alapítvány, mint
közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető, a juttatott adományokat könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni.
A vagyon felhasználásának módja:
A közalapítvány vagyonából az alaptőke és a csatlakozó hozzájárulások 90%-a, a készpénzben
történő adományok és pályázatok útján vagy egyéb módon elnyert támogatások, valamint a
kamatbevételek teljes egészében felhasználhatók a közalapítványi célok megvalósítása
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érdekében a kuratórium döntése alapján.
Az alapítvány vállalja, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen okiratban meghatározott
tevékenységére fordítja,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Ezen közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A közhasznú szervezet bevételeit és költségeit a 2011. évi CLXXV. tv. 19.§-a tartalmazza.
IV. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:
1.) Az alapítvány kezelője az öt tagú Kuratórium.
A Kuratórium elnöke:
Zsibai Zsolt (Abaújszántó, 1963.01.26., an.: Nyíri Rozália) 3860 Encs, Zrínyi u. 2.
A Kuratórium tagjai:
1.) Bratu Ferenc (Szikszó, 1965.06.25., an.: Pálfi Márta) 3868 Encs, Rózsadomb út 30.
2.) Nagy Sándor (Fügöd, 1937.07.07., an.: Gráf Borbála) 3867 Encs, Fő u. 98.
3.) Bucskó János (Hernádvécse, 1950.12.24., an.: Uczekaj Margit) 3849 Forró, Fő út 114.
4.) Kótai András (Csenyéte, 1945.02.26., an.: Kótai Ilona) 3860 Encs, Május 1. u. 78. szám.
A kuratórium tagjait az alapító kéri fel.
Haláleset, visszalépés, ideiglenes felmentés vagy a kuratórium munkájában fél évnél hosszabb
ideig részt nem vevő tag esetében a kieső tag helyett az újraválasztás mindig az alapító jogköre.
A kuratórium elnökét mindig az alapító választja meg.
Az elnöknek és a tagoknak a megbízatása négy évre szól. (mód: 2007.03.09.)
Az alapító az általa választott kuratóriumi tagot mandátuma előtt is visszahívhatja
alkalmatlanság, összeférhetetlenség vagy a közalapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztető
ok miatt.
A kuratórium elnökének és tagjainak díjazás nem jár, de a feladat ellátásával kapcsolatban
felmerülő költségeiket meg kell téríteni.
A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott személy hívja össze
szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal.
Az ülést írásban, a napirend közlésével úgy kell összehívni, hogy azt a tagok az ülést
megelőzően legalább nyolc nappal korábban kézhez kapják.
A Kuratórium döntéseit szótöbbséggel hozza. A Kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen
a tagok 3/5 része jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, aki egyébként
mindig utoljára szavaz.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium tagjai egymással közeli hozzátartozói és élettársi viszonyban nem állhatnak.
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Határozatok könyve: A Kuratórium elnöke – vagy megbízásából az Alapítvány valamely
munkavállalója – a Kuratórium által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet
(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatalát követően haladéktalanul be kell
vezetni a határozatok könyvébe, feltüntetve – a jegyzőkönyvvel egyezően –
• a döntés tartamát, időpontját
• ha a határozat nyomban nem alkalmazandó, akkor a hatálybalépés idejét
• a döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók által leadott szavazatok száma
és a szavazó kuratóriumi tagok személyét
A meghozott határozat csak a bejegyzést követően – a meghozatalban részt vett és a Kuratórium
ülésén hitelesítőnek megválasztott egy tag hitelesítésével – válik érvényessé.
A kuratórium határozatainak közlése, nyilvánosságra hozatal:
•
•
•

A Kuratórium elnöke a Kuratórium által hozott határozatok egy kiadmányát az érintett
kívülálló személyek részére írásban, ajánlott postai küldeményben vagy az átvétel írásos
igazolásával közvetlen átadással kézbesíti.
Az Alapítvány gazdálkodásának lényeges adatait és a Kuratóriumnak a tevékenységére
vonatkozó lényeges döntéseit hirdetmény formájában és a helyi sajtó, az ENCSI HÍREK
útján nyilvánosságra hozza.
A határozatok könyvének, közhasznúsági jelentésnek és az Alapítvány egyéb nyilvános
adatainak legalább egy-egy példányát a Kuratórium elnöke az Alapítvány székhelyén
köteles tartani, hogy azokba munkanapon 9.00-15.00 óra között bárki betekinthessen,
illetőleg azokból saját költségén másolatokat készíthessen.

Összeférhetetlenségi szabályok:
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
Ezen közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, mely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlíti ki.
A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatást, valamint e személyek hozzátartozóját –
a bárki által igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A Kuratórium elnök:
-

összehívja a Kuratóriumot,
szervezi és irányítja a Kuratórium működését,
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-

ellátja az alapítvány képviseletét,
az alapítvány működésével kapcsolatban évente beszámolót készít, melyet a kuratórium
határozatban jóváhagy. A határozat jóváhagyásához a kuratóriumi tagok 3/5 részének
igen szavazata szükséges. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg ezen
közhasznú szervezet köteles közhasznúsági jelentést készíteni, mely jelentés elfogadása
a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia
kell a 2011. évi CLXXV. törvény 29.§ (6)-(7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

2.) Az Ellenőrző Bizottság
Az ellenőrző bizottság elnöke:
Soós Károlyné Zöldi Margit (Monok, 1944.06.25., an.: Németh Margit) 3860 Encs, Május 1. u.
55/B.
Az ellenőrző bizottság tagjai:
Péderi Viktória (Szikszó, 1983.07.31., an.: Sándor Mária) 3860 Encs, Muskátli út 9.
Mikola Adrienn (Szikszó, 1984.02.08., an.: Farkas Etelka) 3867 Encs, Fő u. 10.
Az Ellenőrző Bizottsági elnökének és tagjainak a megbízatása négy évre szól. (2013.09.16.)
Összeférhetetlenségi szabályok:
- Nem lehet a felügyelő szerve elnöke vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
• a vezető szerv elnöke vagy tagja
• a közhasznú szervezettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik
• a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást – illetve
• az első három pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3.) Közalapítvány Iroda
A közalapítvány munkaszervezeti feladatait közalapítványi iroda láthatja el. Munkáját a
kuratórium irányítása és ellenőrzése mellett a közalapítványi célokkal összhangban az alapító
okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a kuratórium által
elfogadott éves feladatterv és költségvetés alapján teljes önállósággal végzi.
Ellátja a közalapítvány folyamatos működésével és ügyeinek operatív vitelével kapcsolatos
teendőket, valamint a kuratóriumi ülésekhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs
feladatokat.

V. A KÖZALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:
Az alapítvány jogi személy.
A közalapítványt a Kuratórium elnöke képviseli, aki jogosítványainak egy részét – amennyiben
közalapítványi iroda is működik – az iroda vezetőjére, illetve a kuratórium tagjaira írásbeli
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felhatalmazás alapján átruházhatja, a szervezeti és működési szabályzatban írt módon.
A közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot - a pénzintézeti bejelentés szerint – a
kuratórium elnöke és az általa kijelölt kuratóriumi tag együttesen gyakorolja.
VI. A KÖZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE:
A bíróság az alapítványt az alapító kérésére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat
iránti szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon illetőleg más
szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. Az alapítvány megszűnése esetén vagyonaa hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg.
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK:
A közalapítvány határozatlan időre jön léte és nyitott.
A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
A közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a módosított Polgári Törvénykönyv és a
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot alapító azzal írta alá, hogy az abban foglaltak
szándékával mindenben megegyeznek.
Felelős:
Határidő:
5.9.

polgármester
azonnal

A Köztisztviselő Hivatásetikai Szabályzat elfogadása

Bratu László polgármester elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 83.§-a meghatározza a kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveit és kijelöli
az etikai eljárás lefolytatására jogosult szervet, a Magyar Kormánytisztviselői Kart.
Mivel a köztisztviselők nem tagjai a Magyar Kormánytisztviselői Karnak, a Kttv. 231.§ (1)
bekezdése kimondja, hogy a köztisztviselők vonatkozásában a 83.§ azzal az eltéréssel
alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás
szabályait a képviselő-testület állapítja meg.
A hivatásetikai szabályzat tervezete elkészült, kéri a képviselő-testület döntését.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (II.17.) határozata
a Köztisztviselő Hivatásetikai Szabályzat elfogadásáról
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Köztisztviselői Hivatásetikai
Szabályzatot elfogadja.
Felelős:
Határidő

:

jegyző
azonnal
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5.10 A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Bratu László polgármester elmondja, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal jelzése alapján
elkészült a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítása, mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 43-55.§-ai, valamint a 87-95.§-ai alapján áttekintésre és
átdolgozásra került.
A módosítás hatályba lépéséhez 58 önkormányzati döntés szükséges, melyet nem egyszerű
összeszedni.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014.(II.17.) határozata
A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést
és a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:
5.11

polgármester, jegyző
a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” című kiírásra pályázat benyújtása

Bratu László polgármester elmondja, hogy Magyarország Kormánya a XX. Század Intézet
koordinálásával elindította az I. Világháború centenáriumához kapcsolódó pályázatokat,
amelynek keretében kiírásra került „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című KKETTKK-CP-02 jelű pályázat.
Önkormányzati pályázat esetén a pályázati felhívás és útmutató 8.) pontja előírja a képviselőtestületi jóváhagyás benyújtását.
Encsen a Szakiskola telephelye melletti emlékmű kifejezetten első világháborús, és felújításra
szorul. A városban a fügödi templom melletti emlékmű tartalmazza az I. és a II. világháborús
elesettek nevét is, de az ilyen kombinált emlékművek felújítását jelen pályázat nem támogatja,
és egyébként is annak környezete rendezett.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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18/2014.(II.17.) határozata
„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” című kiírásra pályázat benyújtása
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása”című kiírásra a
pályázat benyújtását és az, alábbi döntést hozta.
Encs Város Önkormányzata „az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” kiírásra való pályázat
benyújtását jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. április 30.

5.12 Abaúj Leader Egyesülethez történő csatlakozás
Bratu László polgármester emlékezteti a jelenlévőket, hogy az Abaúj Leader Egyesület 2008.
április 28-án alakult 154 taggal. A szervezethez Encs Város Önkormányzata a Képviselő-testület
döntése értelmében akkor nem csatlakozott.
A Leader Egyesület a 2014-2020-as tervezési időszakra újra formálódik.
Javasolja, hogy a testület vizsgálja felül korábbi álláspontját és fejezze ki csatlakozási szándékát
a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében.
Kéri a képviselő-testület döntését.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (II.17.) határozata
Abaúj Leader Egyesülethez történő csatlakozásról
Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy
határozott, hogy csatakozási szándékát kifejezve, azzal a kéréssel fordul az Abaúj
Leader Egyesület felé, hogy tagjai sorába vegye fel a 2014-2020-as tervezési időszakra.
A Képviselő-testület a város egyesületi képviseletével a mindenkori polgármester,
akadályoztatása esetére a mindenkori alpolgármestert bízza meg.
Felelős:
polgármester
Határidő: azonnal
5.13 A kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulási díj igénybevételi lehetősége és
megfizetése feltételei
Bratu László polgármester elmondja, hogy új feladatról van szó, mely a vygaon átvételével jár
együtt. 2013. decemberében a Borsodvíz Zrt., mint üzemeltető, azzal a kéréssel fordult a
víziközmű rendszer tulajdonos önkormányzatai felé, hogy a rendszer szabad kapacitása
kihasználása érdekében kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulási díj igénybevételének és
megfizetésének lehetőségét biztosítsák a vállalkozások számára.
A javaslat szerint a kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulás 90% kedvezményt nyújt a
rendszerre rákötni szándékozó vállalkozásoknak.
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Kéri a képviselő-testület döntését. Minden fogyasztóra szüksége van az üzemeltetőnek.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2014. (II.17.) határozata
A kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulási díj igénybevételi lehetőségéről és
megfizetéséről
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős a tulajdont
képező víziközmű vagyonnal történő gazdálkodás keretében a rendszer
kapacitásának megfelelő kihasználtsága érdekében kedvezményes közműfejlesztési
hozzájárulási díj igénybevételének és megfizetésének lehetőségét biztosítja a
településen működő, vagy a közeljövőben működni kívánó gazdasági társaságok,
vállalkozások részére.
Az egyszeri kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulás mértéke a vállalkozás
várható mértékű igénybevétele/ fogyasztása alapján 2014. december 31-ig terjedő
időtartamra az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
-

ivóvíz: 5000 Ft/m3/nap+ ÁFA
szennyvíz:7500 Ft/m3/nap+ÁFA.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület felhatalmazza a Borsodvíz Zrt-t a
kedvezményes közműfejlesztési hozzájárulás beszedésére azzal, hogy azt az
önkormányzat részére köteles minden negyedév végén átadni. A Borsodvíz Zrt.
köteles a beszedett díjaknak megfelelő jogosultságot az érintett gazdasági
társaságok, vállalkozások számára kiadni.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

5.14 Folyószámla hitelszerződés módosítása
Bratu László polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi törvény 67.§ (1) bekezdése tartalmazza, hogy az állam a
települési önkormányzatok és azok társulásai 2013. december 31-én fennálló összegű
adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-ig átvállalja.
A törvény 67.§ (5) bekezdése szerint az átvállalással érintett önkormányzat 2013. december 5-én
fennállt folyószámlahitel állományából legfeljebb a 2013. december 20-án fennálló állományt az
átvállalás érdekében 2013. december 31-ig legkésőbb 2014. december 31-én lejáró futamidejű
működési vagy fejlesztési hitellé köteles átalakítani.
Ezen kötelezettségünknek eleget téve az önkormányzat 50 millió forintos folyószámlahitel
keretéből a 2013. december 20-án fennálló 44.538.735.- Ft összegű hitelt működési hitellé került
átalakításra 2014. március 03-ai lejárattal. A folyószámlahitel a fennmaradó 5.461.265 Ft
összegben 2014. március 02. napjáig továbbra is rendelkezésre áll, majd a hitelkeret újra 50
millió forintra emelkedne, határozatlan idejű lejárattal.
Az önkormányzat pénzügyi helyzetét áttekintve a működési kiadások jelentős csökkenése
folytán ( a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerültek), illetve a Magyarország
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gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (2) c) pontja, illetve ugyanezen
szakasz (4) bekezdése szerint az önkormányzat kormányzati hozzájárulás nélkül vehet fel
működési célra likvidhitelt.
Az 1.§ c) pontja szerint az a hitel minősül likvid hitelnek, amely a naptári éven belül lejáró
futamidejű.
Mindezekre való tekintettel az a javaslat a képviselő-testület felé, hogy a jelenleg fennálló
folyószámlahitel vonatkozásában a hozzon döntést annak 15 millió forintos összegben történő
rendelkezésre tartásáról 2014. december 31. kötött lejárati nappal.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2014.(II.17.) határozata
A folyószámla hitelszerződés módosításáról
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri, az önkormányzat és a
Kereskedelmi és Hitelbank közötti – eredetben 2004. december 27-től folyamatosan
fennálló - folyószámla hitelszerződés 2014. március 03. napjától 15 millió Ft-os
keretösszegben likvidhitelként történő rendelkezésre tartását 2014. december 31-i
lejárati nappal.
A testület a hitel fedezeteként helyi adóbevételét jelöli meg.
Amennyiben a felajánlott fedezet a bank megítélése szerint nem elegendő, úgy a
képviselő-testület hozzájárul az önkormányzati tulajdonban álló forgalomképes
ingatlanvagyon részét képező – természetben Encs, Petőfi út 62. szám alatti társasházi lakóingatlanok szükséges mértékben fedezetként történő bevonásához.
A képviselő-testület a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés
megkötésére a felhatalmazza a polgármestert.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

5.15 EVSC és Foci Suli előfinanszírozási kérelme
Bratu László polgármester elmondja, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az Encs
Városi Sport Club Elnöksége kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az egyesület
működésének, ezen belül a Foci suli hasonló feladatai folyamatosságának biztosítása érdekében
a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014. január, február, március hónapokra
előfinanszírozást engedélyezzen. Ennek nagyságrendjeként a 2013. évi támogatás 1 hónapra eső
részét kérik megállapítani azzal a kitétellel, hogy a 2014. évi IV.-XII. hónapja során a
megállapított összeg különbözetét kapják meg.
Kéri a testület döntését.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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22/2014 (II.17.) határozata
Az EVSC és a Foci Suli előfinanszírozási kérelméről
A képviselő-testület a kérelmekben foglaltaknak megfelelően a 2013. évi támogatás
alapján az EVSC, valamint a Foci Suli részére előfinanszírozást engedélyez azzal,
hogy annak összege a 2014. évi támogatás összegéből utóbb levonásra kerül.
Felelős:
Határidő:

pénzügyi iroda vezető
2014.február 20

5.16 A helyi választási bizottság kiegészítése és a szavazatszámláló bizottságok
megválasztása
Bratu László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy dr. Halász Ferenc jegyző, a Helyi
Választási Iroda Vezetője a helyi választási bizottság kiegészítésére és a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak megválasztására tett szöveges indítványát és határozati javaslatát juttatta
el hozzá.
Kérte, az indítvány a képviselő-testület elé terjesztését.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) II. Fejezete
rendelkezik a Választási Bizottságokról.
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei,
amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások
tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a
választás törvényes rendjének helyreállítása (Ve. 14.§ (1) bek.).
A Ve. 14.§ (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság legalább
szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen
választási bizottság legalább öt, a területi választási bizottság, az országgyűlési
választókerületi választási bizottság és a több szavazókörrel rendelkező településen
választási bizottság legalább három tagból áll.

hét, a
a helyi
egyéni
a helyi

A fenti jogszabályhelyeknek, valamint a Ve. 23.§-ában és 24.§-ában foglaltak szerint
településünk vonatkozásában tehát 3 tagú + 2 póttagú választási bizottságot, 3 tagú + 2 póttagú,
a hét szavazókörnek megfelelő számú szavazatszámláló bizottságot kell választani.
A választott tagok személyére a helyi választási iroda (HVI) vezetője tesz indítványt. Az
indítványról a testület egy szavazással dönt, a HVI vezetőjének indítványához a testület kötve
van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be (Ve. 25-26.§-ai).
A Ve 25.§-a a képviselő-testület hatáskörébe utalja a választási bizottságok tagjainak és
póttagjainak megválasztását.
Mivel a helyi választási bizottság 3 tagja és egyik póttagja lemondott megbízatásáról,
szükségessé vált a bizottság kiegészítése a törvényes létszámra. ( Ve. 35.§ (2) )
Tekintettel arra, hogy az őszi helyhatósági választások idején a nemzetiségi önkormányzatok
választására is sor kerül, így a határozati javaslat 3. pontjában a nemzetiségi szavazatszámláló
bizottság tagjaira is javaslat született.
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Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2014. (II.17.) határozata
a helyi választási bizottság kiegészítéséről és a szavazatszámláló bizottságok
megválasztásáról
1.) A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában,
valamint a 35.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság
tagjait – tekintettel a Ve. 14.§ (4) bekezdésében foglalt több szavazókörre – az alábbiak szerint
választja meg:
Tagok:

Póttagok:

Polgárné Lipták Edit 3860 Encs, Váci M. út 46.
Bodnár Jánosné 3860 Encs, Hunyadi út 33.
dr. Sulyok János 3860 Encs, Mátyás király út 2.
Hódiné Gazsi Mária Ágota 3860 Encs, Emődi D. út 18.
Szakácsné Bene Ildikó 3860 Encs, Dobó utca 7.

2.) A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1)
bekezdésében biztosított jogkörében a szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint
választja meg:
1. Szavazókör (Encs, Bem József út 2. (szürke iskola))
Tagok:
Kovácsné Petrényi Jolán 3860 Encs, Akácos út 12.
Vaszily Istvánné 3860 Encs, Váci M. út 31.
Zsiga Istvánné 3860 Encs, Bajcsy-Zs. út 23.
Póttagok:
Pásztor Imréné 3860 Encs, Bajcsy-Zs. út 2.
Vajkó Roland 3860 Encs, Akácos út 3/A.
2. Szavazókör (Encs, Táncsics út 4. (Zrínyi Iskola))
Tagok:
Kovács Imréné 3860 Encs, Radnóti út 15.
Makranczi József 3860 Encs, Kossuth út 22.
Lukács Anita Katalin 3860 Encs, Petőfi út 63. 3/1.
Póttagok:
Sedenszki Csaba Jánosné 3860 Encs, Kossuth út 41.
Zádeczki Andrásné 3860 Encs, Petőfi út 83. fszt. 1.
3. Szavazókör (Encs, Rákóczi út 9. (Művelődési Központ)
Tagok:
Péderi Katalin 3860 Encs, Mérai út 3.
Rozsnyai Gáborné 3860 Encs, Szeles út 7.
Gazsi Péter 3860 Encs, Dobó u. 11.
Póttagok:
Vargáné Flórusz Rita 3860 Encs, Árpád vezér u. 6.
Takács Edit 3860 Encs, Szeles út 5.
4. Szavazókör (Encs, Vasút utca 11. (Városgazda Kft.))
Tagok:
Kovács Ernő 3860 Encs, Május 1. út 50.
Réthi Lászlóné 3860 Encs, Hunyadi út 36.
Boczán Tibor 3860 Encs, Téglagyár 4.
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Póttagok:

Nagyné Holló Katalin 3860 Encs, Május 1. út 80.
Ujfalusi Tamás Imréné 3860 Encs, Május 1. út 106.

5. Szavazókör (Encs, Petőfi út 18. (Szt. László Katolikus Iskola))
Tagok:
Konyor Judit 3860 Encs, Deák u. 3. 3/2.
Salák Sándorné 3860 Encs, Baross G. út 2.
Barna Sándorné 3860 Encs, Széchenyi út 15.
Póttagok:
Fülöp Gáborné 3860 Encs, Gárdonyi út 25/a.
Subert Tiborné 3860 Encs, Gagarin út 8/c.
6. Szavazókör (Encs, Kossuth Lajos út 77. (Közösségi Ház))
Tagok:
Szepesi Jánosné 3868 Encs, Hársfa út 23.
Hédervári István 3868 Encs, Kossuth út 41.
Pásztor Istvánné 3868 Encs, Csoma út 1.
Póttagok:
Novák Mónika 3868 Encs, Fő út 68.
Nyitrai Tiborné 3868 Encs, Csoma út 6.
7. Szavazókör (Encs, Fő utca 89. (Közösségi Ház))
Tagok:
Kavulics Bertalanné 3867 Encs, Fő út 108.
Salák Istvánné 3867 Encs, Ady E. út 9.
Petró Péter 3867 Encs, Fő út 86.
Póttagok:
Galkó József 3867 Encs, Fő út 100.
Bujnóczki Beáta 3867 Encs, Fő út 68.
3.) Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai (a póttagokból kerülnek megválasztásra az
önkormányzati választásra)
Tagok:

Fülöp Gáborné 3860 Encs, Gárdonyi út 25/a.
Pásztor Imréné 3860 Encs, Bajcsy-Zs. út 2.
Takács Edit 3860 Encs, Szeles út 5.
Ujfalusi Tamás Imréné 3860 Encs, Május 1. út 106.
Vajkó Roland 3860 Encs, Akácos út
Vargáné Flórusz Rita 3860 Encs, Árpád vezér u. 6.
Zádeczki Andrásné 3860 Encs, Petőfi út 83. fszt. 1.

Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a választási bizottság tagjaitól és póttagjaitól
legkésőbb február 22-ig, a szavazatszámláló bizottság tagjaitól és póttagjaitól legkésőbb április
4-ig az esküt vagy fogadalmat vegye ki, a letételének időpontjáról az érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

- eskü vagy fogadalom kivétele: polgármester
- előkészítésért: jegyző
jogszabály szerint

5.17 Nyersanyagnorma megállapítása
Bratu László polgármester elmondja, hogy az étkezést nyújtó intézmény nyersanyagnorma emelést
tart indokoltnak.

Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.
Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kijelenti, hogy
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bizottsága egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.
Bratu László polgármester azt szeretné megtudni intézményvezető asszonytól, hogy a
vendégétkeztetés ára miért nőtt 560 Ft-ról 610 Ft-ra? El akarja riasztani a vendégétkezőket?
Rivnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy az emelkedés oka az, hogy a
vendégétkeztetés a Táncsics út 2. alatti konyhából történik, ahol nagyobb a rezsiköltség. Ez
okozza az emelkedést.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2014.(II.17.) határozata
a nyersanyagnorma megállapításáról
Encs Város Képviselő-testülete az étkezést nyújtó önkormányzati intézmény
nyersanyagnormáját 2014. március 01-től az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés

Bölcsőde,

Általános Iskola, Gimnázium

Kollégium Gondozási Központ

Óvoda

Nyersanyag

Vendégebéd és
dolgozók

3x étk

2x étk

1x étk

3x étk

3x étk

1x étk

3x étk
(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

(Ft-ban)

315

356

315

234

479

545

253

253

400

452

400

279

608

692

321

321

1x étk

norma
A 27 % ÁFÁval növelt
nyersanyag
norma
Rezsi költség gel számított

+90% rezsi
ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

ua.

(610 Ft)

térítési díj

Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. március 01, illetve folyamatos

5.18 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013 (III.27) önkormányzati rendelet módosítása
Bratu László polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény ( Gyvt) 29.§(2) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletben
köteles meghatározni az intézményi térítési díj mértékét.
Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor térítési díjként az ÁFÁ-val növelt
összeget kell figyelembe venni.
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A Gyvt. 147.§ (1) bekezdése értelmében a szolgáltatások intézményi térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások hiányában sok rászoruló gyermek maradna megfelelő
gondoskodás nélkül. A személyi térítési díjak megállapításának lehetősége biztosítja azt,
hogy ezen ellátásokat az önkormányzat, illetve a szolgáltató intézmény az igénybevevők
számára megfizethető áron nyújtsa.
Környezeti és egészségügyi következmények:környezeti és egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A gondozási térítési díj megállapítása esetén
adminisztratív teher jelenik meg a fenntartó hivatalában és a díj beszedését biztosító
intézményben.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A
térítési díjak megállapítása a képviselő-testületnek jogszabályból adódó kötelezettsége.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2)
bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az intézményi térítési
díj mértékét.
Részletes indokolás:
1.§-2.§ A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjak meghatározása.
3.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (II. 18. ) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013
(III.27) önkormányzati rendelet módosításáról
Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdés
kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI: törvény 151.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva A
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013 (III.27)
önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 1.-3. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-3. melléklete
lép.
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2.§
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet ezen rendelet 4. melléklete szerinti 4. melléklettel
egészül ki.
3.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző
1. melléklet a 9/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
BÖLCSŐDEI GONDOZÁSI DÍJ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSA
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 14 fő
Ingyenes ellátásban részesülő: 1 fő
Átlaglétszám: 10 fő
2014. évi kiadási főösszeg: 8.900.752.-Ft
Élelmezési nyersanyagköltség: 241 nap x (315 Ft nyersanyag+85 Ft ÁFA) x 10 = 964.000.- Ft
Normatív támogatás: 10 x 494.100 = 4.941.000.- Ft
Szolgáltatási önköltség 10 főre = 8.900.752 – 964.000 – 4.941.000 = 2.995.752.Szolgáltatási önköltség 1 főre: 299.575.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 29.957.-Ft/hó
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 1499 Ft/nap.
2. melléklet a 9/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
ÉLELMEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ ALAPJA (ÖNKÖLTSÉG)
Óvoda
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 25.611.355.-Ft
Adagszám: 46420 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 25.611.355:46420 = 552 Ft/nap
Bölcsőde:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 1107876.-Ft
Adagszám: 2008 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1.107.876: 2008 = 552 Ft/nap
Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 33.555.927.- Ft
Adagszám: 47 545
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 706 Ft/fő/nap
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Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 15.382.420.- Ft
Adagszám:24 605
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 625 Ft/fő/nap
Iskola, Gimnázium - menza:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 31.587.738.- Ft
Adagszám:68 080
Egy élelmezési napra jutó önköltség:464 Ft/fő/nap
Kollégium:
Konyhakiadás ÁFA nélkül: 3.426.915
Adagszám:3 600
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 952 Ft/fő/nap
3. melléklet a 9/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
GONDOZÁSI TÉRÍTÉSI DÍJ
Bölcsőde:
Számított gondozási intézményi térítési díj: 1499 Ft/nap
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 100 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150.§-ainak, valamint
a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.
4. melléklet a 9/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
ÉTKEZTETÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
A gyermekétkeztetés megállapított intézményi térítési díjai
Bölcsőde, Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 552 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 400 Ft/nap.
315 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 400 Ft/nap
Iskola, Gimnázium (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 625 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 400 Ft/nap.
315 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 400 Ft/nap
Iskola, Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 706 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 452 Ft/nap.
356 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 452 Ft/nap
Iskola, Gimnázium menza (ebéd):
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Számított élelmezési intézményi térítési díj: 464 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 297 Ft/nap.
234 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 297 Ft/nap
Kollégium (reggeli, ebéd, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 952 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 608 Ft/nap.
479 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 608 Ft/nap
A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150.§, valamint a 151.§ (4)
bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3
4.
4.1.
4.2.
4.3.

A
Nevelési-oktatási intézményi ellátás
Bölcsődei, Óvodai gyermekétkeztetés (2.1 - 2.3)
tízórai
meleg ebéd
uzsonna
Iskolai, Gimnáziumi gyermekétkeztetés (3.1 3.3)
tízórai
meleg ebéd
uzsonna
Kollégiumi étkezés (4.1 -4.2)
reggeli
meleg ebéd
vacsora

B
Megállapított intézményi térítési díj
(nyersanyagnorma+ÁFA)
315 Ft/nap + ÁFA
64 Ft/nap + ÁFA
187 Ft/nap + ÁFA
64 Ft/nap + ÁFA
356 Ft/nap + ÁFA
81 Ft/nap + ÁFA
234 Ft/nap + ÁFA
41 Ft/nap + ÁFA
479 Ft/nap+ ÁFA
81 Ft/nap+ ÁFA
234 Ft/nap+ ÁFA
164 Ft/nap+ ÁFA

5.19 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.
(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Bratu László polgármester emlékezteti a a jelenlévőket, hogy Encs Város Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( Sztv.) 92.§ (1)
bekezdés a) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993(II.17.)Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján rendeletben köteles megállapítani
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját.
Fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal.
Az intézményi térítési díj nem más, mint a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési
támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetében pedig a szolgáltatási
önköltség és a költségvetési támogatásnak a különbözete.
A személyi térítési díj az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet az igénybe vett
ellátásért.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét!
A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben,
figyelembe véve az igénylő rendszeres jövedelmi viszonyait, valamint az Sztv. vonatkozó
rendelkezéseit.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási
napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, támogató szolgálat esetén szolgálati órára és
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szállítási kilométerre kell meghatározni.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani.
A gondozási központ pénzügyi vezetője a törvényi szabályoknak megfelelően kiszámította az
egyes szolgáltatások önköltségét, kiszámította az önköltség és az állami támogatás különbözetét,
mely az egyes szolgáltatásoknál az intézményi térítési díjat jelenti.
A 2014. évre vonatkozó önköltségszámítást az 1. melléklet, míg az egyes szolgáltatások
esetében megállapított intézményi térítési díjat és a fizetendő személyi térítési díjat a 2.
melléklet tartalmazza.
A térítési díjak a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Szociális ellátások hiányában sok rászoruló maradna megfelelő
gondoskodás nélkül. A személyi térítési díjak megállapításának lehetősége biztosítja azt,
hogy ezen ellátásokat az önkormányzat, illetve a szolgáltató intézmény az igénybevevők
számára megfizethető áron nyújtsa.
Az állami támogatás és az önköltségszámítás közötti azon különbözetet, melyet az
igénybevevő nem fizet meg az önkormányzat biztosítja.
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A
térítési díjak megállapítása a képviselő-testületnek jogszabályból adódó kötelezettsége,
melynek elmaradása esetén a szociális ellátások igénybevételének tisztázatlansága miatt az
intézmény nem tudná a rászorulók ellátását végezni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás
Az 1993. évi III. törvény 92.§ 81) bekezdése alapján Encs Város Képviselő-testülete minden
évben meghatározza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
intézményi térítési díját. Az Sztv. 115.§ (9) bekezdése szerint az intézményi térítési díj alapjául
a szolgáltató önköltséget számít az adott év adatai alapján, melyet a gondozási központ
gazdaságvezetője elkészített. Az önköltségszámítás alapján az intézmény vezetője javaslatot tett
a 2014. évi intézményi térítési díjak összegének megállapítására.
Részletes indokolás:
1.§ A rendelet tárgyi hatályának megállapítása.
2.§ Az egyes ellátások intézményi önköltségszámításának és térítési díjának meghatározása.
3.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg
Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.
Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke kijelenti, hogy
bizottsága egyhangúlag támogatja a tervezet elfogadását.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
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alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1.§ az „Encs és Térsége Szociális Társulás” szövegrésze helyébe az „Encs Város
Önkormányzata” szövegrész lép.
2.§
A rendelet 1.- 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-2. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet 2014. március 01. napján lép hatályba.
Kmf.
Bratu László sk.
polgármester

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

1. melléklet a 10/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics út 2.
ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
2014. ÉVRE
Szociális étkeztetés - Encs
Személyi kiadások 1 412 000 Ft
Járulékok 381 000 Ft
Dologi kiadások összesen 13 932 000 Ft
Étkezés 13 054 000
Kiadás összesen 15 725 000 Ft
Ellátottak száma 90 fő
Normatíva 1 ételadagra jutó 55 360 Ft/fő/év /
55 360 Ft/fő/év

/

251 nap = 221 Ft/fő/nap
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Önköltség 1 ételadagra jutó
15 725 000 Ft / 90 fő / 251 nap / = 696 Ft/fő/nap
Térítési díj 1 ételadagra jutó - 27 %-os áfával
696 - 221 = 476

460 Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés
Szállítási költség Encs
Üzemanyag

km/nap
9l/100km
Ft/l
nap/év
össz:

23
0
450
251
233 807
896 620
286 000
1 416 427 Ft

Személyi jut.
Egyéb dologi kiadás
Kiadás összesen
Encs
1 416 427 Ft / 90 fő / 251 nap =
27 %-os áfával

63 Ft/fő/nap
80 Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás
Encs - Csobád - Hernádszentandrás összesen
Személyi kiadások
Járulékok
Dologi kiadások
Kiadás összesen

10 674 200
2 881 058
565 000 Ft
14 120 258 Ft

Ellátottak száma 58 fő
2014. évi dolgozói létszám
fő x 251 nap x 8 ó =2014. évi gondozási óra

7 fő
14056 óra

Normatíva
Ft/fő/óra
58 fő X 145 000 Ft / 14 056 óra = 598,3
Normatíva összesen
598,3 Ft/fő/óra
Önköltség
14 120 258 Ft / 14 056 óra = 1 004,6 Ft/fő/óra
Térítési díj
1 004,6 Ft - 598,3 Ft = 406,3 Ft/fő/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Személyi kiadások
2 731 250 Ft
Járulékok
737 200 Ft
Dologi kiadások
137 000 Ft
Kiadás összesen
3 605 450 Ft
Ellátottak száma
55 fő (készülék)

240 Ft/fő/óra
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Pályázati támogatás

1 812 944 Ft

Térítési díj
3 605 450 Ft - 1 812 944 Ft = 1 792 506 Ft
1 792 506 Ft / 55 készülék / 365 nap = 89 Ft/fő/nap

15 Ft/fő/nap

Nappali ellátás
Encs - Garadna - Hernádszentandrás összesen
Személyi kiadások
Járulékok
Dologi kiadások
Kiadás összesen
Ellátottak száma 61 fő

4 765 650 Ft
1 285 486 Ft
1 908 000 Ft
8 209 136 Ft

Normatíva
109 000 Ft/fő/év / 251 nap = 434 Ft/fő/nap
Önköltség
8 209 136 Ft / 61 fő / 251 nap / = 536 Ft/fő/nap
Térítési díj
536 Ft/fő/nap - 434 Ft/fő/nap = 102
Idősek otthona
Személyi kiadások
Járulékok
Dologi kiadások összesen
Kiadás összesen
Ellátottak száma
28 fő

100 Ft/fő/nap

22 149 250 Ft
5 979 000 Ft
25 422 600 Ft
53 550 850 Ft

Normatíva
Szakmai létszámhoz 7 fő
18 242 280 Ft/év
Intézményenként 1 fő vezető
2 606 040
Intézmény üzemeltetéshez
8 043 000 Ft/év
Normatíva összesen
28 891 320
Átlagos 28 891 320 Ft / 28 fő / 365 nap = 2 827 Ft/fő/nap
Önköltség
53 550 850 Ft / 28 fő / 365 nap = 5 240 Ft/fő/nap
Térítési díj
Átlagos 5 240 Ft/fő/nap - 2 827 Ft/fő/nap = 2 413
2 400 Ft/fő/nap X 30 nap = 72 000
Átlagos

Támogató szolgálat

2 400 Ft/fő/nap

2 400 Ft/fő/nap
72 000 Ft/fő/hó
72 000 Ft/fő/hó
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Személyi segítés
költsége
3 650 950
986 000
76 000
4 712 950

Személyi kiadások
Járulékok
Dologi kiadások
Kiadás összesen

Alaptámogatás
Alaptámogatás felosztása
Teljesítmény szerinti
Pályázati támogatás
Feladatmutató

1 200
1 180 328
2 400 000
3 580 328

Támogató szolgálat
költsége összesen
5 062 950 Ft
2 193 000 Ft
1 874 000 Ft
9 129 950 Ft

1 850
1 819 672
2 775 000
4 594 672

3 000 000
3 000 000 Ft
5 175 000 Ft
8 175 000 Ft

1850
1 fe = 5 km

3050 feladategység

3 580 328

4 594 672

8 175 000 Ft

1 132 622

-177 672

954 950

1200
1 fe = 1 óra

Pályázati támogatás

Szállító szolgálat
költsége
1 412 000
1 207 000
1 798 000
4 417 000

Térítési díj

Egy feladategységre

944

-96

Személyi segítés
2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben
2 fő X 251 nap X 8 óra = 4016 óra
1 132 622 Ft / 4 016 óra = 282 Ft/óra
120 Ft/óra
Szállító szolgálat

0 Ft/km
2. melléklet a 10/2014.(II.18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
Intézményi térítési díja 2014. évben
2014. március 01-től
PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics út 2.

I. ÉTKEZTETÉS
Étkezés intézményi térítési díj:
Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja:

460 Ft/adag
80 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak
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szerint:
Igazolt havi jövedelem
összege
- 28.500
28.501 - 42.750
42.751 - 57.000
57.001 - 85.500
85.501 -

%-os térítési díj
40%
70%
80%
90%
100%

Fizetendő térítési díj
Ft/ellátási nap
185 Ft
320 Ft
370 Ft
415 Ft
460 Ft

Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 80 Ft/nap
A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
II. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:

240 Ft/óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak
szerint:
Igazolt havi jövedelem
összege
- 28.500
28.501 - 42.750
42.751 - 57.000
57.001 - 85.500
85.501 -

%-os térítési díj
40%
70%
80%
90%
100%

Fizetendő térítési díj
Ft/gondozási óra
105 Ft
170 Ft
190 Ft
215 Ft
240 Ft

III. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díj:

15 Ft/ellátási nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:
28.500 Ft jövedelemhatárig ingyenes
28.500 Ft jövedelemhatár felett:

15

Ft/ ellátási nap

IV. ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL - IDŐSEK KLUBJA
Étkezés intézményi térítési díj:
460 Ft/adag
Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj:

100 Ft/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak
szerint:
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Igazolt havi
jövedelem összege

Idősek Klubja
szolgáltatás

%-os térítési
díj

- 28.500
28.501 - 42.750
42.751 - 57.000
57.001 - 85.500
85.501 -

Ft/ellátási nap
100 Ft
100 Ft
100 Ft
100 Ft
100 Ft

40%
70%
80%
90%
100%

Egyszeri étkezés Háromszori étkezés
Helyben
Helyben
fogyasztással
fogyasztással
Ft/ellátási nap
Ft/ellátási nap
185 Ft
260 Ft
320 Ft
460 Ft
370 Ft
525 Ft
415 Ft
590 Ft
460 Ft
655 Ft

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.
V. IDŐSEK OTTHONA
Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.400 Ft/fő/nap

72.000 Ft/fő/hónap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével az 1993. évi III.tv. 117. § (2) bek b) pontja alapján állapítja meg.
VI. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Személyi szállítás intézményi térítési díj:
Személyi segítés intézményi térítési díj:

ingyenes
120 Ft/ fő/ óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme
figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:
Személyi segítés személyi térítési díj:

120 Ft/ fő/ óra

5.20 Az Encs város uszoda felújítási, fejlesztési projektjének önerő biztosítása
Bratu László polgármester elmondja, hogy Encs Város Önkormányzata az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2014 (I.31.) BM rendelet pályázati kiírás „óvodai, iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás” című konstrukciójára az Encs városi uszoda felújítására
projektet nyújtott be. A pályázat benyújtására 3 nap állt rendelkezésre, így a testület döntése
majd hiánypótlás során kerül csatolásra.
A projekt keretében az uszoda öltözőblokk és kiszolgáló helyiségei fölé magas tető építésére, a
vizes blokk és öltöző felújítására kerülne sor.
Projekt forrása:
Önerő
Igényelt
Összköltség
támogatás
2.197.100 Ft
19.773.900 Ft
21.971.000 Ft
Elmondja továbbá, hogy szerette volna az önkormányzat az abaújdevecseri óvoda
fűtéskorszerűsítésére vonatkozó igényét is benyújtani, de erre nem volt lehetőség, mert
önkormányzatonként csak egy pályázatot engedett a rendszer rögzíteni a szűkös anyagi
lehetőségek miatt. Ezen feladat megvalósításához is teljesen kész a pályázati csomag, csak egy
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jó lehetőség kellene.
Az uszoda lapos tetős része működést akadályozó, az öltözők és a vizesblokk használhatatlanná
válnak egy enyhe lejtős tető megvalósítása nélkül a beázások miatt.
A működtetési költségeket jelentősen csökkentené a szigetelés, nyílászárócsere, a gépészet és
szellőzőrendszer felújítása. Mindezek megvalósítására az elnyerhető támogatás sajnos nem elég.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi döntést hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2014.(II.17.) határozata
az Encs város uszoda felújítási, fejlesztési projektjének önerő biztosításáról
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 4/2014 (I.31.)
BM rendelet „óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés,
felújítás” című konstrukciójára benyújtott Encs városi uszoda fejlesztési
projektjét és az alábbi döntést hozta.
Encs Város Önkormányzata a projekt végrehajtásához szükséges 10% önerőt,
amely jelen esetben 2.197.100 Ft biztosítja.
Felelős:
Határidő:
5.21

polgármester
2014.február 28.

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet tervezet

Bratu László polgármester elmondja, hogy Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2011 (XII.21.) önkormányzati rendelet nem
felel meg a 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak.
Tekintettel arra, hogy a rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazás jogszabályi helye is
változott, és a bevezető rész sem felel meg a jelenleg hatályos előírásoknak, mely azonban nem
módosítható, új rendelet elfogadására tesz javaslatot.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható
következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Nincs
Költségvetési hatása: Nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendelet alkalmazása többlet adminisztratív
teherrel nem jár.
Egyéb hatása: Nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben foglaltaknak nem felel meg a jelenleg hatályos SZMSZ, ezért szükséges a
megfelelés biztosítása. A rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel
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lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indokolás:
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása azért szükséges,
mert nincs összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseivel.
Részletes indokolás:
1.§ A helyi önkormányzati jogok gyakorlásának módja. Az önkormányzat jogállása és
elnevezése, székhelye, tagjainak száma.
2.§ Az önkormányzat jelképeinek meghatározása, használatuk rendje.
3.§ A képviselő-testület képviselete és szervei
4.§ Az önkormányzat által ellátott közszolgáltatási feladatok köre
5.§ Az önként vállalt feladatok ellátásának feltételei
6.§ Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok köre
7.§ A képviselő-testület kizárólagos hatásköre
8.§ A képviselő-testület hatáskörének átruházása esetén irányadó eljárásrend és az átruházható
döntések köre
9.§ Önkormányzati döntéshozók köre
10.§ Képviselő jogok és kötelezettségek megállapítása
11.§ A rövid és középtávú programok összeállításának rendje
12.§ A munkaterv elkészítésének, jóváhagyásának elemei
13.§ A képviselő-testület üléseinek meghatározása, az ülésezés és ülésvezetés rendje, meghívó
és előterjesztések kézbesítésének rendje
14.§ Az ülések nyilvánosságának biztosítása, rendkívüli ülés esetei és összehívásának rendje
15.§ A képviselő-testületi ülésre meghívottak köre, a meghívás módja
16.§ A testület határozatképessége, új ülés összehívása határozatképtelenség esetén, nyilvános
ülésen a hallgatóságra vonatkozó rendelkezések
17.§ Zárt ülés esetei
18.§ Zárt ülésen részvételre, illetve az ülés anyagába betekintésre feljogosítottak köre
19.§ A polgármester ülésvezetéshez kapcsolódó jogai
20.§ Az előterjesztések feletti vita lefolytatásának szabályai
21.§ Az előterjesztések típusai, az előterjesztők köre, szakbizottsági véleményezi kötelezettség
22.§ A képviselő-testület alakszerű döntései és alakszerű határozat nélküli döntései
23.§ Lehetséges szavazatok meghatározása, egyszerű többség, a nyílt szavazás módja, eljárás
szavazategyenlőség esetén, minősített többség esetei
24.§ Titkos szavazás köre, módja
25.§ Név szerinti szavazás esetei és módja
26.§ Önkormányzati érdekkel ellentétesnek tartott testületi döntés esetén irányadó eljárásrend
27.§ Rendelet alkotás kezdeményezői
28.§ A rendelet-tervezetek elkészítésére irányadó szabályok
29.§ A rendelet kihirdetése, jelölése, a határozatok jelölése
30.§ A rendeletek nyilvántartása, betekintési jog köre
31.§ A rendeletek végrehajtására kötelezettek tájékoztatási kötelezettsége, az illetékes bizottság
ellenőrzési joga
32.§ Sürgősségi indítvány esetei, kezdeményezése, döntés
33.§ Kérdésfeltevés szabályozása
34.§ Interpellációra vonatkozó eljárási rendelkezések
35.§ A jegyzőkönyv tartalma. Szó szerinti jegyzőkönyvezés esetei, példányszám meghatározása,
kezelés
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36.§ Zárt ülési jegyzőkönyvezés szabályai
37.§ Jegyzőkönyvek számozása, jegyzőkönyvi kivonatok készítésének, kézbesítésének szabályai
38.§ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
39.§ Lakossági fórumok formái
40.§ Közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezések
41.§ Bizottságok létrehozási jogköre, a működés keretei
42.§ A képviselő-testület állandó bizottságai
43.§ A bizottság tagjai, elnök, alelnök jogköre
44.§ A bizottsági elnök feladatai
45.§ A bizottsági ülések időpontja, minősített többség esetei, vagyonnyilatkozatok
nyilvántartásával és ellenőrzésével, továbbá az összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásával
megbízott bizottság megjelölése
46.§ Bizottság elnökének, tagjának visszahívása, távollétek jelzése, a bizottságok működéséhez
szükséges feltételek biztosítása
47.§ Ideiglenes bizottságok létrehozásának feltételei
48.§ Tiszteletdíj mértéke
49.§ Titoktartási előírás a külső bizottsági tagokra
50.§ Bizottsági Elnökök Fóruma működésének szabályai
51.§ A polgármester megbízatása, illetménye, a testület által rá átruházott feladat- és hatáskörök
52.§ A polgármester felelősségébe tartozó feladatok köre, tanácsadó alkalmazása
53.§ Polgármesteri döntés szabályai kétszeri tárgyalást követő testület döntés hiányában, illetve
halaszthatatlan esetben, polgármesteri forrás-felhasználási értékhatár
54.§ Az alpolgármesterek száma, megbízatása, feladata, feladatellátása
55.§ A jegyző feladat és hatásköre
56.§ A jegyző feladatai
57.§ Az aljegyző feladatai
58.§ A 6 hónapot meg nem haladó jegyzői és aljegyzői egyidejű távollét, akadályoztatás esetén
helyettesítés szabályai
59.§ A polgármesteri hivatal elnevezése, jogállása, kiadmányozási jog, SZMSZ
60.§ A hivatal adatszolgáltatási kötelezettsége, a hivatali dolgozót terhelő titoktartási
kötelezettség
61.§ Településrészi önkormányzatok létrehozásának lehetősége, működési feltételek biztosítása,
ülése
62.§ A helyi népszavazás kezdeményezésére jogosultak számának meghatározása
63.§ Az önkormányzat tulajdona, gazdálkodása, vagyona, kötelezettségvállalás, szerződéskötés
rendje, zárszámadási kötelezettség
64.§ Éves költségvetés megállapítása
65.§ A költségvetési rendelet előkészítésének menete
66.§ A költségvetési rendelet előkészítésének, véleményezésének, előterjesztésének jogosultja
67.§ A zárszámadási rendeletre vonatkozó előírások
68.§ Az önkormányzat gazdálkodásának főbb szabályai: a gazdálkodási feladatok
adminisztrációja, pénzügyi ütemterv szerinti gazdálkodás, intézményvezetői felelősség köre,
belső ellenőrzés szerve, feladatai
69.§ Nemzetközi kapcsolatok elismerése, fenntartása, szabályozása
70.§ Nemzetiségi önkormányzatok jogosítványai
71.§ A nem önkormányzati szervekkel való együttműködés szabályai
72.§ Polgármesteri, képviselői, jegyzői fogadóórák rendje
73.-74.§ Az önkormányzat társulásai
75.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg és a
korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi.
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76.§ Mellékletek, függelékek meghatározása. Az elkészítési és előterjesztési jogkör
megállapítása.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet
a Szervezeti és Működési Szabályzatról
A Magyar Köztársaság Országgyűlése a többpártrendszerű jogállam kiépülésével egyidejűleg az
önkormányzati rendszer bevezetése mellett döntött, biztosítva a helyi önkormányzatok három
kiemelkedően fontos jogát:
- az autonómiához való jogot,
- a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, valamint
- az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát.
Az egyre erősödő önkormányzatok révén olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósult
meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján - a törvények
keretei között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét.
A helyi önkormányzatok - egy a helyi önállóságot anyagilag-szervezetileg-jogilag biztosító
majdani önkormányzatbarát környezetben - fokozatosan képessé válhatnak arra, hogy a
településen önfejlődési folyamatokat indítsanak el, s a közmegelégedésére hatékonyan
igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önkormányzati minőségükben és
önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. A
helyi önkormányzat széles feladat- és határkörében eljárva törekszik a helyi közakarat
kifejlesztésére és a helyi érdekek megjelenítésére.
Mindezeket alapul véve és szem előtt tartva Encs Város Önkormányzata önállóan, szabadon,
demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a város közügyeit,
gondoskodik a közszolgáltatásokról és a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásáról.
Mindezekre figyelemmel Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) d) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
ELSŐ RÉSZ
Az önkormányzat és szervei
I. Fejezet
Az önkormányzat és jelképei
1. § (1) Encs város közigazgatási területén a helyi önkormányzati jogok a település
választópolgárainak közösségét illetik meg, melyet az önkormányzati testületbe közvetlenül
választott képviselői útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolnak.
(2) Az Önkormányzat jogi személy, melynek hivatalos megnevezése: Encs Város
Önkormányzata.
(3) Az önkormányzat székhelye: 3860 Encs, Petőfi út 75.
(4) a) A képviselő-testület tagjainak száma: 8 fő és a polgármester, összesen 9 fő. A
polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (
továbbiakban: Mötv)66.§. alapján tagja a testületnek. Az önkormányzati képviselők nevét a
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szabályzat 1. függeléke tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat hivatalos jelképei a város címere és zászlaja. Használatuk rendjét
külön önkormányzati rendelet szabályozza.
(2) Encs város címere: Csücskös talpú pajzs vörös mezejében ezüst pólya. A felső vörös
mezőben három arany búzakalász, az alsó vörös mezőben tornyos, ezüstszínű vár lebeg. A
pajzsot kiterjesztett szárnyú koronás sas ékesíti. Jelvényként használható a címerpajzs sas nélkül
is.
(3) Encs város zászlaja: vörös színű, középen fehér sávval, e fehér mezőben a 2.§ (2)
bekezdésében leírt címer.
3. § (1) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
(2) A Képviselő-testület szervei:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület bizottságai
c) a részönkormányzat testülete
d) a képviselő-testület hivatala Encsi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel
e) a jegyző
f) a társulás.
II. Fejezet
Az önkormányzat feladata, hatásköre
4. § Az önkormányzat közszolgáltatási feladatai a Mötv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakkal
azonos.
5. § (1) A képviselő-testület a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően önként feladatokat vállalhat.
E feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben a fedezetbiztosítással egyidejűleg - foglal állást.
(2) Új önként vállalt feladat elvállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, melyben
szükséges tisztázni a feladat ellátásának anyagi, személyi és tárgyi feltételeit. Az eljárás során a
képviselő-testület illetékes bizottságai véleményt nyilvánítanak. Az eljárást a képviselő-testület
döntésétől függően lefolytathatja a polgármester vagy az erre felkért eseti bizottság.
(3) Az előkészítő eljárás eredményét összegző előterjesztés csak akkor terjeszthető a képviselőtestület elé, ha az tartalmazza a feladat elvállalásával elérendő célt és megoldásának a (2)
bekezdésben említett részletes feltételeit.
6.§ Az önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok körét a 6. melléklet
tartalmazza.
7.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a Mötv. 42. §-ában felsoroltakon
túlmenően:
a) A képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés és megbízás esetén a személyi
alapbér meghatározása;
b) Új önként vállalt feladat vállalása, illetőleg önként vállalt feladatról történő lemondás;
c) Hitelfelvétel, a képviselő-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók
egyhavi munkabére és annak járulékainak megfelelő összegű és erre a célra szolgáló
hitelfelvétel kivételével;
d) Minden 1 millió Ft-ot meghaladó összegű vagyonügylet;
e) Gazdasági társaság alapítása, illetve abban való részvételt, gazdasági társaságból való kilépés,
illetve gazdasági társaság megszüntetése.
8. § (1) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását rendeletében átruházhatja az
Mötv. 41.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskört gyakorló szervet vagy személyt
beszámoltathatja.
Az átruházott hatáskör gyakorlásáról szóló beszámolási kötelezettséget a hatáskör átadásával
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egyidejűleg kell meghatározni.
(3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket az 1. melléklet,
a bizottságokra átruházott feladat- és határköröket a 2. melléklete tartalmazza, melynek
naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik.
(4) A képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő jogszabályi változásokról, az
átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a jogszabály kihirdetését követő testületi ülésen
írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.
9. § Önkormányzati döntést a Mötv. 41.§ (3) bekezdésében meghatározottak hozhatnak.
III. Fejezet
A települési képviselő
10. § (1) A képviselőt a Mötv-ben és a szervezeti és működési szabályzatban rögzített jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik.
A képviselő köteles olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,
választói bizalmára.
(2) A polgármester egyes települési képviselőket - szakmai ismereteik, felkészültségük szerint bevonhat a döntések előkészítésébe, a különböző szervekkel folytatott tárgyalásokba, továbbá
egyes ügyekben javaslatot tehet a képviselő-testületnek arra, hogy képviselőt bízzon meg a
meghatározott ügy képviseletére.
(3) A képviselők a közösség érdekében végzett munkájukért a képviselő-testület által külön
rendeletben megállapított tiszteletdíjra jogosultak.
(4) A képviselőnek a jegyzőn keresztül betekintési joga van a hivatal munkájába.
(5) A képviselő tevékenyen köteles részt venni a képviselő-testület munkájában. Köteles a
testületi, bizottsági üléseken megjelenni, illetve távollétét az ülés megkezdése előtt legalább 3
órával a polgármesternek, a bizottság elnökének személyesen, vagy telefonon bejelenteni
(igazolt távollét).
(6) A képviselő köteles megtartani a tudomására jutott állami és szolgálati titkot, valamint
köteles figyelembe venni a magántitokra, továbbá a személyes adatok védelmére és a közérdekű
adatok nyilvánosságára vonatkozó előírásokat.
(7) A képviselő a testületi döntés előtt köteles jelezni személyes érintettségét a képviselő-testület
felé.
(8) Amennyiben a képviselő a (7) bekezdés szerinti kötelezettségét megsérti, az adott hónapra
járó tiszteletdíja nem illeti meg.
IV. Fejezet
A Képviselő-testület működése
1. Munkaprogram, munkaterv, meghívó
11. § (1) A polgármester a bizottságok bevonásával gondoskodik arról, hogy a
településfejlesztés és a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait, feladatait tartalmazó
éves várospolitikai feladattervek, valamint a megbízatásának időtartamára ciklusprogram
(gazdasági program) összeállítására kerüljön sor.
(2) A program tervezetének előkészítéséről, a képviselő-testület elé terjesztéséről, valamint a
végrehajtásról szóló tájékoztatásról a polgármester gondoskodik.
(3) A programot az általános helyhatósági választást követő hat hónapon belül kell előterjeszteni
és elfogadni.
12. § (1) A képviselő-testület működésének alapja az éves időtartamra elkészített munkaterv.
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(2) A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze és a
polgármester terjeszti jóváhagyás végett a képviselő-testület elé. A polgármester gondoskodik
arról, hogy a képviselő-testület és a bizottságok munkaterv tervezetei összhangban legyenek. A
munkaterv tervezetét a tárgyévet megelőző december hónapban kell a Képviselő-testület elé
terjeszteni.
(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:
a) a testületi ülések tervezett időpontját, kihelyezett ülés esetén testületi ülés helyét
b) a tárgyalni kívánt napirendi pontokat,
c) a napirend előterjesztőjének megnevezését,
d) az előterjesztések leadásának határidejét,
(4) A képviselő-testület munkatervéhez javaslat kérhető:
a) az alpolgármestertől,
b) a bizottságtól,
c) az önkormányzati képviselőktől,
d) a jegyzőtől, mint a hivatal vezetőjétől,
e) irodavezetőktől,
f) az önkormányzati intézmények vezetőitől,
g) a nemzetiségi önkormányzattól,
h) az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött szervektől.
(5) Az elfogadott munkatervet a helyben szokásos módon kell kihirdetni. Helyben szokásos
kihirdetési mód: hirdetőtáblán történő kifüggesztés.
2. A Képviselő-testület ülése
13. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.
(2) Az alakuló ülés időpontjára, a tárgyalandó napirendekre, az ülésvezetésre a Mötv és a
szervezeti és működési szabályzat rendelkezései irányadóak.
(3) Az alakuló ülésen dönt a testület az alpolgármester(ek) számáról, személyéről; a
polgármester és az alpolgármester(ek) illetményéről; a szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálatának elrendeléséről; a bizottsági struktúra kialakításáról, a bizottságok
elnevezéséről, tagjairól.
(4) A képviselő-testület a munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart (kötelező ülés). A
képviselő-testület az üléseit általában a Városházán tartja, de évente minden településrészen egy
alkalommal közmeghallgatással egybekötött ülést tart.
A képviselő-testület évente egy alkalommal a munkatervébe is beépített nyári ülésszünetet tart.
(5) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal
meghívottaknak az ülés előtt legalább 8 nappal korábban kézhez kell kapni.
(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester,
mindkettőjük akadályoztatása, illetve a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége esetén a 42.§ (1) bekezdésben feltüntetett bizottsági sorrend szerinti bizottsági
elnök hívja össze, az ülés helyének, napjának, kezdési időpontjának, a napirend tárgyának és
előterjesztőjének megjelölését tartalmazó meghívóval. A meghívónak mellékletként
tartalmaznia kell az előterjesztéseket, a határozati javaslatokat. Amennyiben a napirendet
helyben kiosztott vagy szóban előadott előterjesztéssel tárgyalja a testület, ennek tényét a
meghívóban rögzíteni kell. A határozati javaslat szövegét szóbeli előterjesztés esetén legkésőbb
a napirend tárgyalásának megkezdése előtt ki kell osztani.
14.§ (1) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a nyilvánosságot meghívóval kell értesíteni:
a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel,
b) Városi Televízió útján,
c) a településrészeken külön hirdetmény útján.
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(2) A polgármester rendkívüli testületi ülést köteles összehívni Mötv 44.§ szerinti jogosultaktól
származó, a napirendet is tartalmazó írásbeli indítványra. A polgármester a képviselő-testületi
összehívási kötelezettségének 3 napon belül tesz eleget azzal, hogy az ülés időpontját 15 napon
belülre tűzi ki. Sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés a legalkalmasabb formában - akár
telefonon - is összehívható.
(3) A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 8
nappal az ülés előtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
15. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni a képviselő-testület tagjait.
(2) Tanácskozási joggal kell meghívni:
a) a jegyzőt, aljegyzőt,
b) a bizottság nem képviselő-testületi tagjait,
c) a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
d) nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, mint a nemzetiségek helyi szószólóit
e) azokat a személyeket, akiknek jelenléte az előterjesztés tárgyalásáról az előterjesztő, a
polgármester, vagy az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges.
f) mindazokat a személyeket, akiknek meghívását egyéb jogszabály kötelezővé teszik.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt tanácskozási joggal meghívottaknak a meghívó írásban kerül
kézbesítésre, az előterjesztések elektronikus levélben (e-mail) kerülnek továbbításra.
3. Az ülésvezetés szabályai
16. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár részt vehet, és a 20.§
(3) bekezdés d) pontja szerint felszólalhat.
(2) A képviselő-testület határozatképes a Mötv. 47.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek
teljesülése esetén.
(3) Határozatképtelen testületi ülést változatlan napirendi pontokkal 5 napon belüli időpontra
ismételten össze kell hívni.
(4) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyet foglalhatja el, és
véleménynyilvánításával a testület munkáját nem zavarhatja.
(5) Amennyiben a hallgatóság az ülést zavarja, és azt felszólítás után is folytatja, az ülést vezető
a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről
kiutasíthatja.
17. § (1) A Képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) –b) pont szerinti
esetekben.
(2) A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pont szerinti
esetekben.
(3) A zárt ülés elrendeléséről a Képviselő-testület a napirend elfogadásával egyidejűleg dönt.
18. § (1) A zárt ülésen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseiben meghatározott személyek vehetnek részt.
(2) A zárt ülés anyagába az ülésen részvételre fel nem jogosított személy nem tekinthet be.
19. § Az ülést levezető polgármester feladatai és jogosítványai:
a) megnyitja és berekeszti az ülést,
b) megállapítja és az ülés folyamán figyelemmel kíséri a határozatképességet,
c) két havonta írásbeli tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
d) előterjeszti, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot,
e) napirendi pontonként vezeti a vitát, szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
f) kiegészítést kérhet, ennek lehetőségét megadhatja az előterjesztőnek,
g) hozzászóláskor megadja, illetve megvonja a szót,
h) hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások
időtartamának korlátozását, vagy a vita lezárását,
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i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, vagy ha ismétli a
korábban már elmondottakat; a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót,
aminek következményeként az illető személy ugyanazon ügyben nem szólalhat fel,
j) ügyel a módosító indítványok és határozati javaslatok precíz megfogalmazására, szavazásra
bocsátásuk előtt felolvassa azok szövegét,
k) napirendi pontonként szavazásra bocsátja - először a módosító, kiegészítő indítványokat,
figyelemmel az időbeli előterjesztések sorrendjére – a határozati javaslatot,
l) megállapítja a szavazás eredményét
m) kihirdeti a határozatokat,
n) biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogának gyakorlását,
o) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor, az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja vagy berekesztheti,
p) biztosítja az ülés zavartalan rendjét.
20. § (1) A Képviselő-testület - a tájékoztatók kivételével - minden előterjesztés felett különkülön vitát nyit, az alábbiak szerint:
a) az írásbeli előterjesztést az előterjesztő a vita előtt szóban indokolhatja, illetve kiegészítheti;
b) az érintett állandó bizottság elnöke a bizottság véleményét ismerteti;
c) az előterjesztőhöz a települési képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket
intézhetnek, amelyekre a vita előtt válaszolni kell;
d) válaszadás után a települési képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak ismertethetik
észrevételeiket, javaslataikat.
(2) Tájékoztató felett vitát csak az előterjesztő kérelmére, illetve a képviselők legalább
egynegyedének javaslatára (3 fő), a Képviselő-testület külön döntése alapján kell nyitni.
(3) A vitában résztvevők ugyanazon napirendi pont tárgyalása során legfeljebb két alkalommal
nyilváníthatnak véleményt.
A hozzászólások maximális időtartama:
a) a napirendi pont előterjesztője esetén
- vita előtti indokolás, kiegészítés 10 perc
- kérdésekre, észrevételekre adott válasz esetén legfeljebb 5 perc
b) az érintett állandó bizottság elnöke esetében 5 perc; az előterjesztést véleményezni kívánó
többi állandó bizottság esetében 3 perc
c) a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak esetében
- első alkalommal 5 perc
- második alkalommal 1 perc
d) a hallgatóság részéről felszólalási jogot kapott személy esetében 3 perc
(4)A napirendi pont előadója válaszol a hozzászólásokra, s ezt követően a levezető elnök lezárja
a vitát, összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat szavazásra bocsátja.
(5) A levezető elnök vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának
elhalasztását. Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, arról a Képviselő-testület vita nélkül
határoz, és meghatározza a tárgyalás újbóli időpontját.
(6) Valamely napirendi pont tárgyalása során a levezető elnök saját döntése alapján, illetve az
előterjesztő, valamint a feladatkörében érintett bizottsági elnök, képviselőcsoport (de legalább 5
fő képviselő) kérésére tárgyalási szünetet rendelhet el.
21. § (1) A képviselő-testület elé a következő megjelöléssel kerülhetnek előterjesztések:
a) önkormányzati rendelet-tervezet,
b) beszámoló, jelentés (ezek szerves része a határozati javaslat)
c) sürgősségi és egyéb ügyrendi indítvány
d) tájékoztató,
e) interpelláció,
f) kérdés,
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g) egyéb közlemények, információk, bejelentések.
(2) A képviselő-testület elé előterjesztést terjeszthet
a) polgármester, alpolgármester,
b) jegyző,
c) a jegyző megbízásából az aljegyző és irodavezetők,
d) bizottság,
e) települési képviselő,
f) nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese az általa képviselt nemzetiséget érintő
ügyben.
(3) Rendeletet csak az illetékes szakbizottság(ok) véleményezésével lehet előterjeszteni.
A bizottság hatáskörébe egyébként nem tartozó testületi előterjesztések bizottság előtti
megtárgyalását a polgármester, valamint bármely képviselő kezdeményezheti.
A véleményezés bizottsági ülés után, testületi ülésen szóban is előterjeszthető.
(4) A testület elé kerülő előterjesztést a határozati javaslattal együtt írásban meg kell küldeni a
képviselő testület tagjainak.
4. A képviselő-testület döntései, a döntéshozatal módja
22. § (1) A képviselő-testület:
a) rendeletet alkot,
b) határozatot hoz.
(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű határozat nélkül dönt:
a) a sürgősségi indítványról,
b) ügyrendi kérdésekről,
c) a képviselői interpellációra adott válasz elfogadásáról,
d) tájékoztató anyag elfogadásáról.
23.§ (1) Szavazni "igen", "nem", "tartózkodom" kijelentéssel lehet.
(2) A képviselő-testület határozatait rendszerint nyílt szavazással, általában egyszerű
szótöbbséggel hozza.
(3) A nyílt szavazásra kézfelemeléssel kerül sor. Az igen szavazatok kérése után, a polgármester
ellenpróbaként megállapítja a nemmel szavazók számát, majd a tartózkodók számát.
(4) Szavazategyenlőség esetén a polgármester
a.) él a 19. § o) pontjában biztosított jogkörével - az ülést meghatározott időre félbeszakíthatja, melyet követően egy alkalommal újra szavazásra bocsáthatja az előterjesztést.
b) ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti az előterjesztés ismételt megtárgyalását
a 26. § szabályait alkalmazva.
(4) A testület döntését a Mötv-ben meghatározottak szerinti minősített többséggel hozza
a) a képviselő-testület szerveinél és intézményeinél foglalkoztatott dolgozók egyhavi munkabére
és annak járulékainak megfelelő összeget meghaladó összegű hitelfelvétel kérdésében
b) a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása kérdésében
c) a képviselő-testület hatáskörének átruházásáról
d) várospolitikai feladatterv és a ciklusprogram elfogadásáról
e) munkaterv elfogadásáról.
24.§ (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben
zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat.
(2) Titkos szavazás esetén a képviselő-testület tagjai sorából választja meg a szavazatszámláló
bizottság elnökét és két tagját, ahol bármely bizottság képviseltetheti magát.
(3) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazás titkosságának biztosításával és urna
igénybevételével történik. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:
a) a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,
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b) a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,
c) a szavazás során felmerült körülményeket,
d) a szavazás eredményét, a meghozott döntést.
(4) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.
(5) Szavazategyenlőség esetén vagy eredménytelen titkos szavazás ugyanazon az ülésen egy
alkalommal megismételhető.
25. § (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha
a) azt törvény írja elő,
b) öt képviselő írásban benyújtott javaslatában indítványozza
c) polgármester indítványozza.
(2) Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.
(3) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző, távollétében az aljegyző felolvassa a
képviselő-testület tagjainak nevét, és a jelenlévő tagok pedig nevük felolvasásakor fennhangon
jelentik ki szavazatukat.
(4) A név szerinti szavazás minden esetben külön hitelesített, a képviselők neveit alfabetikus
sorrendben tartalmazó névsor szerint történik, melyet a jegyzőkönyv eredeti példányához kell
csatolni.
26. § A polgármester, ha a Képviselő-testület döntését az önkormányzati érdekekkel
ellentétesnek vagy az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal
kezdeményezheti az előterjesztés ismételt tárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő 3
napon belül nyújthatja be a Humánpolitikai és az Ügyrendi Bizottsághoz. A Képviselő-testület
az újratárgyalásról a benyújtás napjától számított 15 napon belül dönt.
27. § Rendelet alkotását kezdeményezheti:
a) a képviselő-testület tagja
b) a képviselő-testület bizottságai
c) a polgármester
d) a jegyző
e) a szabályozandó tárgykörben érintett érdekképviseleti szervek
f) a nemzetiségi önkormányzat az adott nemzetiséget érintő ügyben.
28. § (1) A rendelettervezet előkészítése a jegyző és a polgármesteri hivatal tárgy szerint érintett
Irodavezetőjének a feladata.
(2) Az előkészítő munkába be kell vonni a tárgy szerint illetékes bizottságot, a tárgy szerint
érdekelt önkormányzati és nem önkormányzati szerveket egyaránt.
(3) A lakosság szélesebb körét érintő rendelettervezetről lakossági fórumot vagy
közmeghallgatást lehet tartani.
(4) A lakossági fórumról vagy közmeghallgatásról a tárgy szerint illetékes bizottság javaslata
alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait a
képviselő-testület rendeletben szabályozza.
(6) Az eltérő véleményeket a rendelet tervezetéhez csatolni kell.
29. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése az Encsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel történik.
(2) A képviselő-testület rendeleteinek megjelölése:
évente folyamatosan emelkedő arab számos sorszám törve az évszámmal, valamint zárójelben
feltüntetve a kihirdetés időpontja és az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
önkormányzati rendelete megnevezés.
(3) A képviselő-testület határozatainak jelölése:
évente folyamatosan emelkedő arab számos sorszám, törve az évszámmal, zárójelben a testületi
ülés időpontja és az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozat a megnevezés.
30. § (1) A hatályban lévő rendeletek a város honlapján ( www.encs.hu), továbbá a
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Polgármesteri Hivatalban - ügyfélfogadási időben - bárki által megtekinthetők.
(2) A rendeletek nyilvántartásával, kihirdetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok a
Titkársági Iroda feladatkörébe tartoznak.
31. § (1) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek - a polgármester indítványára
- tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetéről és a fontosabb tapasztalatokról.
(2) Az önkormányzat rendeleteinek érvényesülését a tárgy szerint illetékes bizottság szükség
szerint, de ciklusonként legalább egy alkalommal megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről
beszámol a testületnek és amennyiben szükségesnek tartja, kezdeményezi a rendelet
felülvizsgálatát.
5. Sürgősségi indítvány, kérdés, interpelláció
32. § (1) Egyes napirendek fontosságára tekintettel a polgármester, valamely bizottság elnöke,
vagy 4 települési képviselő sürgősségi indítványt terjeszthet elő, hogy a témát napirendi
javaslattól eltérő sorrendben, vagy annak ellenére tárgyalja a képviselő-testület, hogy az
előzetesen kiküldött napirendben nem szerepel.
(2) A sürgősségi indítványt a sürgősség okának rövid leírásával, legkésőbb az ülés kezdetéig
kell benyújtani a polgármesterhez.
(3) Az előterjesztő jogosult az ülésen, szóban, legfeljebb három percben indokolni a
sürgősséget.
(4) A sürgősségi indítványról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.
(5) Amennyiben a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, az ügyet egyszerű
napirendként tárgyalja, illetve nem tűzi napirendre.
33. § (1) Kérdés: az önkormányzat hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítő
jellegű felvetés vagy tudakozódás. A kérdésre választ a polgármester, az alpolgármester, a
bizottság elnöke, a jegyző valamint a jegyző megbízásából a képviselő-testület hivatalának
köztisztviselője adhat. A kérdések feltételére külön napirendi pont keretében kerül sor.
(2) A kérdést maximum 3 perces időkeretben lehet feltenni, a válaszadás időtartama sem lehet
több 3 percnél. A kérdésre a képviselő-testület ülésén szóban vagy az azt követő 15 napon belül
írásban köteles választ adni a megkérdezett. Az írásos választ a képviselő-testület valamennyi
tagjának meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a képviselő minden további kiegészítés nélkül
igennel vagy nemmel nyilatkozik.
34. § (1) Az interpelláció: olyan, önkormányzati ügyben benyújtott írásos felvilágosítás kérés,
amely problémát tár fel, és arra kér választ, hogy az miként szüntethető meg, vagy valamilyen
mulasztás, helytelen gyakorlat, panasz orvoslását kéri.
(2) Az interpellációkat a képviselő-testület ülését megelőző harmadik nap 15.00 óráig lehet
írásban benyújtani a polgármesternél. A képviselő interpellációját a testület ülésén szóban
megismételheti, kiegészítheti.
(3) Az interpellációra a polgármester, az alpolgármester vagy a jegyző köteles a képviselőtestület ülésén választ adni. A válaszadási kötelezettség az interpelláltat csak az előzetesen
benyújtott interpelláció tekintetében terheli.
A szóban is elmondott interpelláció és az interpellációra adandó válasz időtartama nem lehet
több 3 percnél.
(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, amennyiben válasza
nemleges, a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. Amennyiben a
képviselő-testület nem fogadta el a választ, az interpelláció tárgyában a válaszadásra kötelezett
köteles vizsgálatot folytatni és az arról szóló tájékoztatót a képviselő-testület soron következő
ülése elé terjeszteni. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába lehetőleg be kell vonni az
interpelláló képviselőt és az interpelláció tartalmától függően a képviselő-testület a vizsgálattal
az illetékes bizottságot is megbízhatja.

89

(5) Amennyiben az interpelláló képviselő nincs jelen az ülésen, a választ a képviselő-testület
soron következő ülésén kell megadni.
(6) A jegyző az interpellációkról, arra tett intézkedésekről folyamatos nyilvántartást vezet.
6. A jegyzőkönyv
35. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a Mötv. 52. § szerinti
tartalmon túl az alábbiakat tartalmazza:
a) az üléskezdés időpontját,
b) a távolmaradásukat bejelentett (igazoltan távollévő), illetve be nem jelentett (igazolatlanul
távol maradó) képviselők nevét,
c) a napirendek előterjesztőinek nevét,
d) a szavazás során az ellenszavazók nevét, ha ezt a szavazók kérik,
e) a polgármester esetleges intézkedéseit (az ülésen történt fontosabb eredményeket),
f) az elhangzott kérdéseket, interpellációkat, valamint az ezzel kapcsolatos válaszokat és
határozatokat.
(2) Kérheti a képviselő, hogy hozzászólását az írásos jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza.
(3) A jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni, ebből
a) az eredeti példányt be kell kötni,
b) egy példányt a B-A-Z Megyei Kormányhivatal részére kell megküldeni.
(4) A jegyzőkönyv elkészítéséről az ülést követő 15 napon belül a jegyző gondoskodik.
(5) A jegyzőkönyv eredeti példányával együtt kell kezelni:
a) a jelenléti ívet,
b) a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyvet,
c) a jegyző írásos észrevételeit.
36.§ (1) Zárt ülésről készült jegyzőkönyv vezetése megegyezik az általános szabályokkal, de
kezeléséről - a korlátozott betekintési jogra tekintettel - a jegyzőnek külön kell gondoskodni.
37.§ (1) A képviselő-testület jegyzőkönyvét egy alapszámra történő iktatás mellett folyamatos
alszámmal kell ellátni, törve a jegyzőkönyv évszámával. A zárt ülési jegyzőkönyv a számozása
mellé „Z” megkülönböztető jelzést, a titkos szavazási jegyzőkönyv a számozása mellé „T”
megkülönböztető jelzést, a közmeghallgatási jegyzőkönyv a számozása mellé „K”
megkülönböztető jelzést kap.
(2) A jegyzőkönyvbe foglalt rendeletekről és határozatokról jegyzőkönyvi kivonatot kell
készíteni. A kivonatot a jegyzőkönyv aláírását követő 15 napon belül kell megküldeni:
a) a végrehajtásért felelősöknek,
b) mindazoknak, akiket a határozat érint.
(3) A hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kezelése a polgármesteri
hivatal Titkársági Irodájának a feladata.
7. A határozatok végrehajtása
38. § (1) A képviselő-testület lejárt határidejű határozatairól a polgármester köteles kéthavonta
beszámolni. A beszámolónak tartalmaznia kell:
a) a végrehajtás módját,
b) a végrehajtás időpontját
c) az esetleges akadályokra vonatkozó indokolást.
(2) A beszámolás írásban történik. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló alapja a
végrehatásért felelősök jelentése. A beszámoló elkészíttetéséről a jegyző gondoskodik a
Titkársági Iroda útján.
(3) A lejárt határidejű, végre nem hajtott határozatok esetében a polgármester köteles javaslatot
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tenni a határozat hatályon kívül helyezésére vagy módosítására, illetve a végrehajtási határidő
módosítására, vagy a felelősségre vonásra.
(4) A folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról félévente be kell számolni a testületnek.
8. Lakossági fórumok
39. § (1) A képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek tájékoztatását, a fontosabb
döntésekbe való bevonását a várospolitikai fórum, a településrészi fórum és közmeghallgatás
intézményével biztosítja.
(2) A képviselő-testület és a bizottságok a lakossági fórumok szervezéséről a munkaterv
elfogadásakor, illetve esetenként döntenek.
9. Közmeghallgatás
40. § (1) A képviselő-testület évente 3 alkalommal, így: Encs városban, Encs-Abaújdevecser,
Encs-Fügöd településrészen közmeghallgatást köteles tartani. A közmeghallgatás időpontjáról,
helyéről, napirendi pontjáról a lakosságot a fórum előtt legalább 8 nappal az ETV-n keresztül,
továbbá a településrészeken elhelyezett plakátok útján értesíteni kell.
(2) A képviselő-testület a közmeghallgatás helyéről és időpontjáról az éves munkaterv
elfogadásakor dönt.
(3) A képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel elrendelheti a munkatervtől eltérő
közmeghallgatás tartását is.
V. Fejezet
Bizottságok
41. § (1) A képviselő-testület dönt bizottságainak létrehozásáról, tagjai számáról, szervezetéről,
valamint feladat- és hatásköréről.
(2) A bizottságok belső működési szabályaikat a jogszabályok keretei között és a szervezeti és
működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően saját maguk határozzák meg.
42. § (1) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:
a) Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 3 fő
b) Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 fő
c) Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 fő
(2) Az állandó bizottsági tagok névsorát a 2. függelék tartalmazza.
43. § (1) A bizottságok elnökből és tagokból állnak.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület választja meg.
(3) A bizottság elnökét távollétében a bizottság által a bizottság tagjai sorából választott alelnök
teljes jogkörrel helyettesíti.
(4) Alelnökét a bizottság minősített többséggel választja meg. A bizottság alelnöke csak
települési képviselő lehet.
44. § (1) A bizottság ülését - az ülés előtt legalább 3 munkanappal - a bizottság elnöke szóban
vagy írásban hívja össze és ő vezeti.
(2) A bizottság elnökének feladata:
- a bizottság munkatervének elkészítése, jóváhagyatása és a végrehajtás megszervezése,
- a bizottság munkájának szervezése, a feladatok összehangolása,
- a bizottság képviselete.
(3) A bizottság elnöke a bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a
polgármestert és a jegyzőt az (1) bekezdésben jelölteknek megfelelően meghívja vagy értesíti.
(4) A bizottság elnöke a meghívó elkészítésével, kézbesítésével a jegyző által kijelölt "bizottsági
munkát segítő" hivatali dolgozót is megbízhatja.

91

45. § (1) A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket.
(2) A bizottság a Képviselő-testületi ülést megelőző héten, általa meghatározott helyen és
időpontban a képviselő-testületi anyag megtárgyalására és egyéb döntések meghozatalára ülést
tart. A közös feladatok végrehajtására a bizottságok együttes ülést is tarthatnak.
(4) Amennyiben a bizottság a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el, a döntéshez a
megválasztott bizottsági tagok több mint felének szavazata szükséges (minősített szótöbbség).
(5) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése a Humánpolitikai és Ügyrendi
Bizottság feladatát képezi.
(6) A helyi önkormányzati képviselőkkel szemben fennálló összeférhetetlenségi eljárás
lefolytatásában a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság illetékes.
46. § (1) Amennyiben a települési képviselő, vagy nem képviselő bizottsági tag a bizottság
üléséről egymást követő három alkalommal igazolatlanul hiányzik, bizottsági elnök esetében a
polgármester, alelnök és tag esetében az elnök kezdeményezi visszahívását a képviselőtestületnél.
(2) A bizottság munkáját segítő hivatali munkatárs köteles jelezni a Pénzügyi Iroda vezetője felé
az (1) bekezdésben meghatározott igazolatlan távolléteket.. A jelzés a jelenléti ív aláírásával
történik, melyet a polgármester, illetve a bizottsági elnök szignál.
(3) A Polgármesteri Hivatal a bizottságok munkáját, személyi és tárgyi feltételek biztosításával
segíti.
(4) A bizottság elnöke kérésének megfelelően a polgármester, illetve a jegyző biztosítja:
- a tájékoztatást a hivatal vagy annak szervezeti egységei munkájáról, időszerű feladatairól,
- a bizottság munkájához kért szükséges információt, felvilágosítást,
- a bizottság igénye esetén a bizottság ülésein szakember részvételét,
- a bizottság ügyviteli, adminisztratív teendőihez a szükséges technikai, tárgyi feltételeket.
(5) A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül a képviselő-testületi jegyzőkönyvre vonatkozó
szabályok megfelelő alkalmazásával.
47. § (1) A képviselő-testület jelentősebb időszakos vagy egyedi feladat elvégzésére ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
(2) Az ideiglenes bizottság létrehozására és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó
rendelkezések értelemszerűen irányadóak.
(3) Az ideiglenes bizottság feladatainak elvégzése és az arról tett jelentés elfogadása után
megszűnik.
48. § A bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának mértékét önkormányzati rendelet
szabályozza.
49. § A bizottság nem képviselő tagjára a képviselők titoktartására vonatkozó szabályokat
megfelelően alkalmazni kell.
50. § (1) A bizottságok elnökeit a polgármester meghatározott témakörök megtárgyalására
(állásfoglalásra és véleményezésre) az általa megjelölt időpontra összehívhatja. Elnevezése:
Bizottsági Elnökök Fóruma.
(2) A bizottsági elnökök ezen alkalmakkor elsősorban
- a több bizottság feladatkörét érintő kérdéseket,
- a bizottságok működésével kapcsolatos problémákat (nézetkülönbségeket)
vitatják meg.
(3) A Bizottsági Elnökök Fórumának önálló döntési jogköre nincs, ilyen jogot átruházott
hatáskörben sem kaphat.
(4) A fórum állásfoglalásának írásban való rögzítéséről szükség szerint az Ügyrendi Bizottság
elnöke gondoskodik.
(5) A képviselő-testület bizottságainak működésével kapcsolatosan felmerülő és e fejezetben
nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen a Képviselő-testület működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
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VI. fejezet
A polgármester, az alpolgármester, a jegyző
1. A polgármester
51. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.
(2) A polgármesterre átruházott feladat- és hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester illetményére, jutalmazására az alakuló ülésen a korelnök, egyéb esetekben a
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke tesz javaslatot.
52. § (1) A polgármester felelős:
a) az önkormányzat demokratikus működésének, széles körű nyilvánosságának biztosításáért,
b) a településfejlesztés és a közszolgáltatások szervezéséért,
c) a társadalmi szervekkel és a lakosság önszerveződő közösségeivel való együttműködésért,
d) a nem önkormányzati tevékenységet végző szervekkel, vállalatokkal, intézményekkel való
kapcsolattartásért.
(2) A polgármester a testület működésével kapcsolatban gondoskodik a testületi ülések
színvonalas, jól összehangolt előkészítéséért, felelős a javaslatok megalapozottságáért, a
testületi döntések végrehajtásának megszervezéséért, irányításáért, a végrehajtásról a testület
tájékoztatásáért.
(3) A polgármester egyes feladatok elvégzésére - külön megállapodásban, szerződésben
rögzített formában - tanácsadókat kérhet fel.
53.§ (1) A polgármester döntést hozhat mindazon a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe
nem tartozó ügyben, melyek vonatkozásában a képviselő-testület határozatképtelenség vagy
határozathozatal hiány amiatt nem hozott döntést két egymást követő alkalommal.
(2) A polgármester dönthet a képviselő-testület két ülése közötti időszakban felmerülő
halaszthatatlan ügyekben, amelyek nem tartoznak a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe.
(3) A polgármester amennyiben az (1)-(2) bekezdésben meghatározott döntési jogkörével él a
képviselő-testületet erről a következő ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A polgármester (1)-(2) bekezdésben biztosított jogköre gyakorlása során nyolc millió forint
értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, mely döntéséről a képviselő-testületet utólag
tájékoztatja.
2. Az alpolgármester
54. § (1) A képviselő-testület az alakuló ülésen dönt az alpolgármesterek számáról és
személyéről.
(2) Az alpolgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.
(3) Felügyeli a gondozására bízott területek feladatainak ellátásával kapcsolatos
tevékenységeket, együttműködik a bizottságokkal.
(4) Az alpolgármester feladatellátására egyebekben a polgármesterre vonatkozó rendelkezések
irányadóak.
3. A jegyző, aljegyző
55. § (1) A jegyző feladatát, hatósági hatásköreit törvény vagy kormányrendelet állapítja meg.
(2) A jegyző a képviselő-testület és szervei működése és a döntések meghozatala során ügyel a
törvényességre, melynek keretében köteles az általa észlelt jogszabálysértések jelzésére.
56. § A jegyző feladata a Mötv. 81.§ (1) és (3) bekezdésében meghatározottakon túl:
a) előkészíti a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, biztosítja
ezek törvényességét;
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b) rendszeresen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek, bizottságoknak, a polgármesternek az
önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról;
c) gondoskodik a munkaterv előkészítéséről, biztosítja az előterjesztések, határozati javaslatok
idejében történő kézbesítését az érdekeltek részére, felelős a jegyzőkönyvek elkészítéséért,
határidőre való felterjesztéséért;
d) gondoskodik arról, hogy a testületi döntésekről az érdekeltek értesüljenek;
e) figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy a képviselő-testület a
határozatok végrehajtásáról tájékoztatást kapjon;
g) rendszeresen kapcsolatot tart azokkal a nem önkormányzati szervekkel, amelyek
tevékenységi köre az önkormányzati ügyintézéssel összefügg;
h) felelős az ügyvitel szakszerűségéért, egyszerűsítéséért és korszerűsítéséért.
57. § Az aljegyző feladatait a Mötv. 81.§ (2) bekezdése szerint látja el.
58.§ A jegyzői és aljegyzői tisztség 6 hónapot meg nem haladó egyidejű betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat az Encsi Polgármesteri Hivatal irodavezetői
vagy dolgozói közül az kaphat, aki a feladat ellátáshoz szükséges iskolai végzettséggel
rendelkezik, ilyen személy hiányában a feladatokat az Igazgatási Irodavezető látja el.
VII. Fejezet
A Polgármesteri Hivatal
59. § (1) Az Encsi Polgármesteri Hivatal helyi költségvetési szerv, önálló jogi személy. A
költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási
költségeket.
(2) A jegyző döntése szerint a belső szervezeti egységek vezetői, valamint érdemi ügyintézők
kiadmányozási jogot kaphatnak.
(3) A polgármesteri hivatalra vonatkozó szabályokat az "Encsi Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata" tartalmazza.
(4) A polgármesteri hivatal tagozódását a 3. melléklet tartalmazza.
60. § (1) A polgármesteri hivatal köteles adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselőtestület és az önkormányzati bizottságok részére. Az ilyen igényeket a jegyzőnél kell benyújtani.
(2) A hivatali szervezet dolgozóját a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magán titok
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettség - az adatvédelemről
szóló törvény rendelkezéseinek alapulvételével - kiterjed az ügyfél személyiségi jogainak a
védelmére is. A titoktartási kötelezettség a közhivatal betöltésének megszűnése után is fennáll.
A hivatali dolgozó minden olyan adatot, információt és tényt köteles a jegyző tudomására hozni,
amely az előbbi kötelezettségét befolyásolja.
VIII. Fejezet
Településrészi önkormányzatok
61. § (1) A képviselő-testület Encs-Abaújdevecser, Encs-Fügöd településrészek létét elismeri és
tudomásul veszi. Részükre a településrészi önkormányzat létrehozását a Képviselő-testület
biztosítja.
(2) A településrészi önkormányzat létrehozásának, működésének feltételeit (feladat- és
hatáskörét) az 5. melléklet rögzíti.
(3) A településrészi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására a képviselő-testület az
önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosít.
(4) A településrészi önkormányzat üléseiről - a képviselő-testületre vonatkozó rendelkezések
betartásával - jegyzőkönyv készül két példányban. Egy példányt 15 napon belül postázni kell a BA-Z Megyei Kormányhivatal felé, egy példány irattározásra kerül.
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II. RÉSZ
Helyi népszavazás
62. § A képviselő-testület önálló, külön rendeletben szabályozza a helyi népszavazás
kezdeményezésére jogosult választópolgárok számát.
III. RÉSZ
Az önkormányzat gazdálkodása
X. Fejezet
Az önkormányzatok gazdasági alapjai
63. § (1) Az önkormányzat tulajdonára, vagyonára és gazdálkodására vonatkozó legalapvetőbb
rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet határozza meg.
(2) A polgármester az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben a külön
rendeletben, valamint a költségvetési rendeletben foglaltak alapján köthet szerződéseket,
vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodást.
(3) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról évente egy alkalommal
köteles tájékoztatni az állampolgárokat, nyilvános ülésen, költségvetési zárszámadás keretében.
XI. fejezet
Az önkormányzat költségvetése
64. § A képviselő-testület a éves költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg.
65. § (1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik. A rendelettervezetet a
második fordulóban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az első forduló (koncepció) során a képviselő-testület feladata a kormány által rendelkezésre
bocsátott költségvetési irányelv tartalmának figyelembevétele és az önkormányzat részére
kötelezően előírt és szabadon felvállalható feladatok körültekintő és alapos elemzése,
helyzetfelmérése.
Utóbbin belül a bevételi források, azok bővítésének lehetőségei, a kiadási szükségletek, azok
gazdaságos (törvényes keretek között mozgó) célszerű megoldásainak meghatározása, az
igények és a célkitűzések egyeztetése, a szükségletek kielégítési sorrendjének meghatározása, a
várható döntések hatásainak előzetes felmérése.
(3) A második forduló során a képviselő-testület a koncepció és az intézményvezetői
egyeztetések után megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét, amely több változatban is
készülhet.
66. § A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző és a Pénzügyi Iroda vezetője készíti elő és a
polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen
kötelezően megtárgyalja, írásos véleményét a testület elé terjeszti.
67. § A zárszámadási rendelet elkészítésére és előterjesztésére a költségvetésre vonatkozó
szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
XII. Fejezet
Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai
68. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak adminisztrációját a polgármesteri hivatal
látja el. E körben különösen:
a) a Pénzügyminisztérium által előírt módon és időben elkészíti a költségvetési tájékoztatót, a
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költségvetési beszámolót, valamint pénzforgalmi információt, s mindezeket megküldi a MÁK
részére.
b) beszedi az önkormányzat saját bevételeit,
c) "leigényli" a MÁK-tól a címzett és céltámogatásokat,
d) felügyeli az önkormányzat által működtetett intézmények tekintetében a bérgazdálkodási
jogkört,
e) gondoskodik az önkormányzat által létrehozott és működtetett intézmények pénzellátásáról,
f) biztosítja az önkormányzat pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelének szabályszerű
vezetését, s ezen belül - a pénzügyminiszter által meghatározottak szerint - kialakítja saját,
valamint az intézmények könyvvitelének számlarendjét,
g) biztosítja az önkormányzat törzsvagyonának elkülönített nyilvántartását,
h) elkészíti az önkormányzat éves vagyonleltárát, s azt csatolja az év végi költségvetési
beszámolójához,
i) az önkormányzat költségvetési számláját kezelő pénzintézeten keresztül gondoskodik az
önkormányzat tartozásainak a kiegyenlítéséről, illetőleg teljesítéséről.
(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott költségvetési szervek a dologi kiadásokra
biztosított pénzeszközeiket csak a költségvetés részét képező pénzügyi ütemterv szerinti
ütemezésben és mértékben használhatják fel. Az intézmény részére biztosított éves költségvetési
keretet csak a képviselő-testület csökkentheti, illetőleg vonhatja el.
(3) Az intézmény vezetője egyszemélyben felelős az intézmény gazdálkodásának
szabályszerűségéért, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért, az általa a vonatkozó jogszabályok és a képviselő-testület felhatalmazása alapján - kiadott
szabályzatokban foglaltak betartásáért, az intézmény számára előírt bevételi terv teljesítéséért.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a
kisebb összegű készpénz-kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - a házipénztárra
vonatkozó szabályok szerint - teljesítik.
(5) Az intézmények és az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzését a hatékonyabb
feladatellátás érdekében a képviselő-testület az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás által
foglalkoztatott belső ellenőr, mint belső ellenőrzési vezető útján biztosítja a társulási
megállapodásban foglalt keretek között. A feladatellátás forrását a képviselő-testület mindenkori
költségvetésében biztosítja.
(6)A belső ellenőrzés célja, hogy független, tárgyilagos ellenőrző és tanácsadó tevékenység
útján az ellenőrzött szervezet működésének fejlesztéséhez, a tevékenysége eredményességéhez
hozzájáruljon. Ennek érdekében az ellenőrzött szervezetet módszeresen értékeli, illetve fejleszti
a irányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságát.
(7) A belső ellenőrzési feladatok ellátására, a feladatok körére a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31) Korm. rendelet
rendelkezései megfelelően irányadóak.
(8) A gazdálkodás szabályozottsága érdekében a jegyző felelős a jogszabályok által előírt
szabályzatok elkészíttetéséről a hivatal és saját gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények tekintetében.
IV.RÉSZ
Önkormányzati kapcsolatok
XIII. Fejezet
Nemzetközi kapcsolatok
69. § A képviselő-testület a jogelődje által kötött testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó
megállapodásokat elismeri, hatályában fenntartja. A nemzetközi /testvérvárosi/ kapcsolatokkal
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összefüggő kérdésköröket külön önkormányzati rendeletben szabályozza.
kapcsolatokhoz a költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosít.

A nemzetközi

XIV. Fejezet
Nemzetiségi kapcsolatok
70. § (1) A képviselő-testület kapcsolatot tart és együttműködik a helyi Nemzetiségi
Önkormányzat(ok)kal, részükre véleményezési jogkört biztosít, melyek körét a 4. melléklet
tartalmazza.
(2) A Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a Képviselő-testület ülésére állandó jelleggel
meghívja és részére tanácskozási jogot biztosít.
(3) A két testület kapcsolatának szabályozására a mindenkor hatályos Megállapodás vonatkozik.
XV. Fejezet
Együttműködés a nem önkormányzati szervekkel
71. § (1) A városban lévő gazdasági egységek, társadalmi szervezetek és önszerveződő
közösségek hivatalos rendezvényein - meghívás esetén - biztosítani kell az önkormányzat
képviseletét.
(2) A képviselet szükségességét és a képviselő személyét a tisztségviselők, a települési
képviselők, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai közül a polgármester dönti el, illetve
jelöli ki.
(3) A polgármesteri hivatal munkatársai személyre szóló külön meghívás esetén - annak
tényéről - kötelesek a jegyzőt tájékoztatni.
XVI. fejezet
Fogadóórák
72. § (1) A polgármester havonta legalább két alkalommal, pénteki napokon 9.00 órától 12.00
óráig ügyfélfogadást tart.
(2) A képviselők fogadóóráikat negyedévenként, a polgármesterrel egyeztetve tartják meg.
A jegyző a feladatellátáshoz szükséges helyiséget, jegyzőkönyvvezetőt erre irányuló igény
esetén biztosítja.
(3) A jegyző, illetve az aljegyző minden hét szerdáján – az általuk történt megállapodás szerinti
megosztásban - tart ügyfélfogadást 8.00 órától 12.00 óráig.
(4) A fogadóórák helyéről, idejéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
(5) A polgármester és a településrészi önkormányzat elnöke - előre meghatározott és
meghirdetett rend szerint - kötelesek a településrészen fogadóórát tartani.

XVII. fejezet
Társulások
73.§ (1) Az önkormányzat a feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb
megoldása érdekében a jogszabályi keretek között szabadon társulhat.
(2) A képviselő-testület a rendelkezésére álló (szellemi és anyagi) eszközökkel támogatja a
választópolgárok olyan öntevékeny társulásait is, amelyek céljuk és rendeltetésük szerint a helyi
önkormányzati feladatok (közügyek) megoldására irányulnak.
74. § Encs Város a Mötv. 87.§ alapján az alábbi társulásokat hozta létre:
a) Encs Város Képviselő-testülete a vonzáskörzetébe tartozó 35 településsel létrehozta az Encsi
Többcélú Kistérségi Társulást (ETKT) a kistérség települései fejlesztésének előmozdítására, az
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önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében.
b) Encs Város Képviselő-testülete a Hernád völgyének 57 települési önkormányzatával
létrehozta a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulást,
amely négy kistérséget érintő területen koordinálja és segíti a helyi önkormányzatok
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását.
V.RÉSZ
Záró rendelkezések
75. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Encs Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
76. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
1. melléklet: A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
2. melléklet: A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
3. melléklet: Polgármesteri Hivatal tagozódása
4. melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzatra átruházott feladatok
5. melléklet: Településrészi Önkormányzat létrehozásának rendje, feladat- és hatásköre
6. melléklet: Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei:
1. függelék: A képviselő-testület tagjainak névsora
2. függelék: Állandó bizottságok megnevezése és tagjainak névsora
3. függelék: Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke
4. függelék: Encs Város Intézményeinek jegyzéke
5. függelék: Az önkormányzat fő adatai és tevékenysége szakágazati és kormányzati funkciókód
szerinti rendben
(3) A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése a jegyző, az előterjesztése a polgármester
feladata.
Kmf.

Bratu László sk.
Polgármester

dr. Halász Ferenc sk.
jegyző

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
1. melléklete
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök
Munkaügyi ágazat
1. Foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Megállapodhat a munkaügyi központtal munkanélküli járadékban részesülő munkanélküliek
ellenőrzéséről. 1991. évi IV. tv. 51/A. § (1)
2. Vállalja a munkaügyi központtal kötött meghatározott megállapodásban, hogy az e címen kapott
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támogatást elkülönítetten kezeli, és félévenként tájékoztatja a munkaügyi központot annak
felhasználásáról. 1991. évi IV. tv. 51/A. § (5)
Pénzügyi ágazat
1. Költségvetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Dönt a címzett és céltámogatások igényléséről 1991. évi XX.tv. 138.§ (1) h.,
2. Dönt a kormányzat terület és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről
és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról 1991. évi XX.tv. 138.§ (1) i.,
Népjóléti ágazat
1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Rendeletben meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. 1993. évi III. tv. 45. § (1)
2. Ingyenes személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesíti a törvényben foglalt
kivételekkel, azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik és bentlakásos ellátás
esetében a 119.§ (2) bekezdése szerinti jelzálogjog alapjául szolgáló vagyona nincs. 1993. évi
III. tv. 114. § (3)
3. Köteles az arra rászorulónak – tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére- önkormányzati
segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi
épségét veszélyezteti. 1993. évi III. tv. 7.§ (1)
2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
Sor-szám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Biztosítja a külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a közterületen a rovarok és
rágcsálók irtását. 18/1998.(VI.3.) NM rendelet 36.§ (4))

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
2. melléklet
A képviselő-testület által a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
Munkaügyi ágazat
1. Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát és a működéssel
kapcsolatos iratok módosítását, az alapító okirat kivételével. 2011. évi CXCV. tv. 9.§ (1) a),
10.§ (5)
Közoktatási ágazat
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1. Közoktatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Jóváhagyásával válik érvényessé a nevelési-oktatási intézmények szervezeti és működési
szabályzata és házirendje, amennyiben annak egyes rendelkezései folytán a fenntartóra
többletköltség hárul. 2011. évi CXC. tv. 25. § (4)
2. Jóváhagyásával válik érvényessé a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programja,
amennyiben annak egyes rendelkezései folytán a fenntartóra többletköltség hárul. 2011. évi
CXC. tv. 26. § (1)
3. Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási időszakot. 1993. évi
LXXIX. tv. 66. § (9)
4. Azt a felvételi körzetet, amelyben élő gyermekek felvételét, átvételét az óvoda nem
tagadhatja meg, továbbá az óvoda nyitva tortásának rendjét, s a helyben szokásos módon
közzéteszi. 2011. évi CXC. tv. 49.§ 83)
5. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról; az
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) b)
6. Értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) h)
7. Ellenőrzi a pedagógiai programot, házirendet, SZMSZ-t. 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) i)
8. Dönt - a Szociális Bizottsággal közösen - a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
pályázat helyi szempontrendszerének kialakításában.
Művelődési ágazat
1. Közművelődéssel ,közgyűjteménnyel, művészeti tevékenységgel, testneveléssel és sporttal
kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Javaslatára a Képviselő-testület dönt a művészeti alkotás közterületen, valamint
önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról és
gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. 1991. évi XX. tv. 109. § (1)
2. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, valamint a
testneveléssel és a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat. 1991. évi XX.
tv. 111. § (1)
3. Javaslatot tehet arra, hogy a települési önkormányzat önként vállalt feladatként támogassa a
közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósítását. 1991. évi XX. tv. 121. § a)
4. Javaslatot tehet arra, hogy az önkormányzat segítse a művészeti intézmények, továbbá a
lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, a művészi alkotómunka fettételeinek
javítását és a művészeti értékek létrehozását, megőrzését. 1991. évi XX. tv. 121. § b)
5. Jóváhagyja a közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzatát. 2011. évi
CXCV. tv. 9.§ (1) a), 10.§ (5)
6. Jóváhagyja az Encs Városi Sportközpont Szervezeti és Működési Szabályzatát, annak
módosításait. 2004. évi I. tv. 55.§ (1) c)

2. Könyvtár működtetéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
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Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Döntése alapján a könyvtárba való beiratkozásért beiratkozási díj szedhető. 1997. évi CXL.
tv. 56. § (4)
2. Meghatározhat további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket. 1997. évi CXL.
tv. 58. § (3)
3. Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát. 1997. évi CXL. tv. 68. § a)
4. Jóváhagyja Szervezeti és Működési Szabályzatot. 1997. évi CXL. tv. 68. § b)
5. Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket. 1997. évi CXL. tv. 68. § d)
6. Ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban
meghatározott feladatokat. 1997. évi CXL. tv. 68. § g)
7. Indokolt esetben engedélyezi, az általa fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési
intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente legfeljebb 2
hónap időtartamú szüneteltetését. 1997. évi CXL. tv. 78. § (4)
8. Meghatározza közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait,
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait. 1997. évi CXL. tv. 78.
§ (5) a)
9. Jóváhagyja az intézmény éves munkatervét. 1997. évi CXL. tv. 78. § (5) b)
1991. évi XX. tv.111. § (2)
10. Mentesítheti a könyvtár beiratkozási díjának megfizetése aló a pedagógusokat, a
közművelődési intézmények dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóit,
továbbá azokat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban,
nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy aktív
korúak ellátására jogosultak. 6/2001. (I. 17.) Korm. rend. 4. §
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök
Környezetvédelmi és területfejlesztési ágazat
1. Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. A fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelmi követelményeket, elősegíti a
környezeti állapot javítását. 1995. évi LIII. tv.46. § (1) f)
2. Környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetőleg a környezet
állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programot megküldi a szomszédos
és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi hatóságnak. 1995. évi
LIII. tv. 48. § (3)
3. Közreműködik a környezeti ismeretek terjesztésében és fejlesztésében. 1995. évi LIII. tv. 54.
§ (2)
4. Jóváhagyja a füstködriadó tervet. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) a)
5. Közreműködik a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek
kijelölésével kapcsolatos eljárásban. 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) c)

Közlekedési, hírközlési, vízügyi ágazat
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1. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Együttműködhet a közút használatában érdekelt magánszemélyekkel és jogi személyekkel az
alapvetően helyi lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való
ellátására). Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők
maguk határozzák meg. 1988. évi I. tv. 31. § (1)
2. Kötelezheti az önkormányzat rendeletében meghatározott módon útépítési érdekeltségi
hozzájárulás fizetésére - ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint
kétharmada részt vesz - az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt
magánszemélyt vagy jogi személyt a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig.
1988. évi I. tv. 31. § (2)
3. Kialakítja a helyi önkormányzati közút forgalmi rendjét (ha jogszabály másként nem
rendelkezik). Felülvizsgálja és ha szükséges módosítja l a forgalmi rendet a forgalmi
körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként.
Köteles - közlekedési hatóság felhívására - a forgalmi rendet felülvizsgálni a közlekedés
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében. 1988. évi I. tv. 34. §
(2)
4. Elhelyezhet vagy fenntarthat a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát
lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg kártalanítás ellenében - azon, az alatt, vagy felett műtárgyat. 1988. évi I. tv. 43. § (1)
5. Köteles gondoskodni a gyalogos átkelőhelyek megvilágításáról, az ahhoz vezető szilárd
burkolatú járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívül
gyalogoskorlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről, fenntartásáról,
valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely létesítéséről. 20/1984.
(XII. 21.) KM rend. 2. § (5)
6. Dönt a tömegközlekedési járat útvonalának és megállóhelyeinek kijelöléséhez szükséges
hozzájárulás megadásáról az önkormányzati utak esetében. 20/1984. (XII. 21.) KM rend. 2. §
(9)
2. Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Kezdeményezi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítását a helyi önkormányzati
tulajdonban álló vizek és közcélú vízi létesítmények vonatkozásában - a törvény 8. § (2)
bekezdése alapján -, ha a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával összefüggő - a törvény és e
jogszabály szerint megállapított-érdekeltségi területen vízitársulat nem működik. 160/1995.
(XII. 26.) Korm. rend. 24, § (1)
2. Kezdeményezi közcélú érdekeltségi hozzájárulás az érdekeltségi ingatlan fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzője megkeresésével a tárgyévet megelőző évben
november 30-ig. 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. 25. § (1)

Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott hatáskörök
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Munkaügyi ágazat
1. Intézményirányítással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Jóváhagyja a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának és a működéssel kapcsolatos iratoknak a módosítását. 2011. évi CXCV. tv.
9.§ (1) a), 10.§ (5)
Népjóléti ágazat
1. Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletben meghatározottak szerint
önkormányzati segélyt kamatmentes kölcsön formájában nyújt. 1993. évi III. tv. 45.§ (1)
2. A szociális előirányzat terhére dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban
nyújtott támogatás keretösszegéről, az egyes támogatási összegekről, valamint - a
Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- a támogatás szempontrendszeréről
és odaítéli a támogatást.
3. Gazdálkodást nyújtó támogatások körében a szociális előirányzat terhére támogatást nyújt a
támogatotti kör részére a képviselő-testület rendeletében jóváhagyottak szerint. 1993. évi III.
tv. 47.§ (4)-(5)
2. Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Az egészségügyi intézmények fenntartásával kapcsolatban folyamatosan ellenőrzi és
felügyeli az intézmény működését 1997. évi CLIV. tv. 155. § (1) a) és g)
2. Jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet, illetve a működést
szabályozó egyéb dokumentumokat 1997. évi CLIV tv. 155. § (1) f)
3. Folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását
és szükség esetén kezdeményezi a képviselő-testület vagy a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatóság intézkedésének meghozatalát. 1997. évi CLIV. tv. 153.§ (1) c)
3. A szociális önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Sorszám HATÁSKÖR TÁRGYA JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS
1. Jóváhagyja a szociális alapú bérlakások lakásigénylési névjegyzékét. 1993. évi LXXVIII. tv.
84.§
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Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
3. melléklete
POLGÁRMESTERI HIVATAL TAGOZÓDÁSA

Polgármester

Polgármesteri
tanácsadó (PH-n belül)

Alpolgármester

Pályázati
munkacsoport

Jegyző

Aljegyző

Műszaki
Iroda

Építésügyi
hatóság

Pénzügyi
Iroda

Titkársági
Iroda

Igazgatási
Iroda

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
4. melléklete
Roma Nemzetiségi Önkormányzat városi önkormányzati döntésekhez kapcsolódó
véleményezési jogköre

Véleményt nyilvánít a szociális földprogrammal kapcsolatos kérdésekben.
Véleményezi a lakosságot érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
Figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását.
Részt vesz a helyi foglalkoztatási érdekegyeztetésben.
Figyelemmel kíséri a helyi természetvédelmi feladatok ellátását.
Véleményt nyilvánít az önkormányzat intézményei vezetőinek kinevezése ügyében.
Egyetértési jogot gyakorol a nemzetiségi alapkönyvtár kijelölése tekintetében.
Közreműködik az általános iskolai tanulmányok befejezését követően tovább nem tanulók
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésében

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
5. melléklete
Településrészi Önkormányzat létrehozásának rendje, feladat- és hatásköre
LÉTREHOZÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE
1./ Az érintett választópolgárok több mint 10 %-ának kérésére a Képviselő-testület Településrészi
Önkormányzatot hoz létre; Encs-Abaújdevecser és Encs-Fügöd településrészeken.
2./ A településrészi önkormányzat létszáma: 3 fő.
LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA
3./ A településrészi Önkormányzatot az érintett választópolgárok több mint 10%-ának kérésére figyelemmel a lakosság véleményére - a Képviselő-testület választja meg.
4./ A településrészi önkormányzat elnökét - a képviselő-testület tagjai közül - a helyi képviselő
testület választja.
5./ A településrészi önkormányzat megbízatása a helyi képviselő-testület megbízatásának idejére
szól.
MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE
6./ A képviselő-testület éves költségvetésében meghatározott összeget biztosít a településrészi
önkormányzat működéséhez. A településrészi önkormányzat tagjainak tiszteletdíját a települési
képviselők tiszteletdíjáról költségtérítéséről és egyéb juttatásokról szóló önkormányzati rendeletben
kell megállapítani.
7./ A részönkormányzatnak mindazokban az ügyekben véleményezési joga van, amelyek tárgyában a
képviselő-testület vagy annak szervei döntenek és a döntés érinti a településrész lakosságát.
Különösen:
a) Településfejlesztés, településrendezés
b) Vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés
c) Csatornázás
d) Temető-fenntartás
e) A településrész köztisztaságával összefüggő ügyek
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f) Helyi tűzvédelem
g) Helyi közrend, közbiztonság
h) Óvodai, oktatási ügyek, egészségügyek, szociális ügyek
i) Közművelődési ügyek
j) Településrészt (is) érintő önkormányzati rendeletek
k) Településrészen lévő intézmények vezetőinek kinevezése, felmentése
Azoknál az ügyeknél, ahol a településrészi önkormányzatot véleményezési jog illeti meg, ennek
érdemi gyakorlását az előterjesztő köteles lehetővé tenni.
8./ A településrészi önkormányzat munkáját segíti a hivatali apparátus ügyfélfogadási napok
szervezésével, adminisztrációs feladatok ellátásával a tisztségviselők fogadó óráinak szervezésével.
9./ A településrészi önkormányzat minden kérdéssel foglalkozhat, amit jogszabály vagy
önkormányzati rendelet, határozat nem tilt és a településrész érdekeit szolgálja.
TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI FELADATAI
10./ A Képviselő-testület éves költségvetésben határozza meg a településrészi önkormányzatnak
átengedett anyagi eszközök nagyságát. A települési önkormányzat vezetője évente mérlegbeszámoló részeként - beszámol a pénzeszközökkel való gazdálkodásról. A gazdálkodáshoz
szükséges pénzügyi fedezetet írásban igényelheti a Pénzügyi Irodától a településrészi önkormányzat
vezetője, a megvalósítandó cél megjelölésével. A bizonylatokat a Számviteli törvényben foglaltak
alapján, valamint a pénzügyi jogszabályok figyelembevételével határidőben köteles leadni a
Pénzügyi Iroda felé, aki a szükséges könyveléseket településrészenként külön-külön elvégzi.
TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT MEGSZŰNÉSE
11./ A településrészi önkormányzat a választási ciklus végén külön intézkedés nélkül megszűnik.
Ugyancsak megszűnik, ha tagjai több, mint 50 %-ának megbízatása megszűnik.
12./ A településrészi önkormányzatot a Képviselő-testület megszűntetheti, ha tevékenysége sérti az
önkormányzat érdekeit, illetve 1 évet meghaladóan nem működik.
13./ A településrészi önkormányzat tagjainak megbízatása megszűnik:
- választási ciklus lejártával,
- a településrészi önkormányzat megszűntével,
- lemondással,
- választójogának, vagy annak adott területen történő megszűnésével.
14./ A településrészi önkormányzat tagjainak kiegészítését a polgármester kezdeményezi a
Képviselő-testületnél,
amennyiben a tagok száma bármely oknál fogva csökken.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
6. melléklete
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok
-Nemzetiségi ügyek:
RNÖ működéséhez segítségnyújtás
-Közoktatási feladatok:
Óvodai ellátás
-Szociális ellátás:
Házi segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása

Önként vállalt feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat támogatása
Támogató szolgáltatás
Idősek otthona
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Szociális étkeztetés
Családsegítő szolgálat
-Gyermekjóléti feladatok:
Gyermekjóléti szolgálat
Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése
-Közművelődési feladatok:
Művelődési ház
-Kulturális szolgáltatás:
Könyvtári ellátás
-Sport feladatok:
Sportközpont üzemeltetése
-Igazgatási feladatok:
Polgármesteri Hivatal
Kiemelt Építésügyi Hatóság
-Egészségügyi feladatok:
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
Védőnői szolgálat
Orvosi ügyelet
Fogászat
Iskola-egészségügyi ellátás
-Lakás- és helyiséggazdálkodás
-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés
-Helyi közfoglalkoztatás
-Polgárvédelem, katasztrófavédelem
-Piacfenntartás
-Hulladékgazdálkodás
-Városüzemeltetési feladatok:
Köztisztaság
Közvilágítás
Park- és közterület fenntartás
Köztemető fenntartás
Útfenntartás
Parkolás lehetőségének biztosítása

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Étkeztetés ( dolgozói, vendég)
Bölcsődei ellátás

civil szervezetek támogatása
városi lap és helyi TV támogatása
sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

Járóbeteg szakellátás

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
1. függeléke
A képviselő-testület tagjainak névsora
1. Bratu László (polgármester)
2. Szeles András (alpolgármester)
3. Bolobás Péter
4. Bratu Ferenc
5. Karsai Attila
6. Kléri Bertalan
7. Molnárné Juhász Éva
8. Timár László
9. dr. Vidákovics Béla
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Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
2. függeléke
Állandó bizottságok megnevezése és tagjainak névsora
1. Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság:
Karsai Attila elnök
TimárLászló tag
Hajdú István tag
2. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
Kléri Bertalan elnök
Bolobás Péter tag
dr. Vidákovics Béla Árpád tag
Ferenczi Tibor tag
Sohajda István tag
3. Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Molnárné Juhász Éva elnök
Bratu Ferenc tag
dr. Basista Erika tag

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
3. függeléke
Hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke
11/2014.(II.18.)önkormányzati rendelet
7/2014(II.18.) önkormányzati rendelet
4/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet
3/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet
21/2013.(X.22.) önkormányzati rendelet
18/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelet
16/2013. (VIII. 3.) önkormányzati rendelet
12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet
9/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
7/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet
6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet
5/2013. (III. 27. ) önkormányzati rendelet
3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
1/2013. (II.07.) önkormányzati rendelet
10/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet
6/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
13/2011. (XI.22.) önkormányzati rendelet
11/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
8/2011. (VII. 05.) önkormányzati rendelet
5/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet
3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet
12/2010. (XI. 23.) önkormányzati rendelet
6/2010. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
5/2010. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
16/2009. (IX. 15.) önkormányzati rendelet
8/2009. (IV. 21.) önkormányzati rendelet
4/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet
21/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet
11/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
20/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
13/2006. (VI. 20.) önkormányzati rendelet

a Szervezeti és Működési Szabályzatról
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
a szeszes ital árusítás és közterületi fogyasztás tilalmáról
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozására
a háziorvosi és fogorvosi körzetekről
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
A költségvetés előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyak-ának szabályairól
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
a vásárokról és a piacokról
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
a helyi adókról
a települési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
a játéktermek engedélyezéséről
- az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról
a helyi közművelődésről
- az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról
az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról
a plakátok elhelyezéséről
az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról
a leltározás gyakoriságáról
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
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12/2006. (VI. 20) önkormányzati rendelet
8/2006. (IV. 11.) önkormányzati rendelet
6/2006. (IV. 11.) önkormányzati rendelet
12/2005. (X. 18.) önkormányzati rendelet
7/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet
6/2005. (II. 15.) önkormányzati rendelet
3/2005. (I. 29.) önkormányzati rendelet
26/2004. (IX. 21.) önkormányzati rendelet
25/2004. (IX. 21.) önkormányzati rendelet
13/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
17/2003. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
12/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
10/2003. (III. 18.) Kt. sz. rendelet
23/2002. (IX. 16.) önkormányzati rendelet
22/2002. (IX. 23.) önkormányzati rendelet
18/2002. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet
12/2002. (IV. 16.) önkormányzati rendelet
23/2001. (X. 9.) önkormányzati rendelet
14/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
12/2001. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
11/2001. (III. 20.) önkormányzati rendelet
2/2001. (I. 23.) önkormányzati rendelet
20/2000. (XII. 22.) önkormányzati rendelet
16/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelet
15/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelet
7/2000. (IV. 11.) önkormányzati rendelet
5/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
8/1996. (IV. 16.) önkormányzati rendelet
14/1999. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet
8/1998. (IV. 7.) önkormányzati rendelet
7/1997. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
15/1995. (IV. 24.) önkormányzati rendelet
10/1992. (XI. 16.) önkormányzati rendelet
5/1991. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a víziközművekre rácsatlakozás szabályairól
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
- az önkormányzat 2005. évi költségvetési zárszámadásáról
a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről
- az önkormányzat 2004. évi költségvetési zárszámadásáról
a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló
a hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról és kihirdetéséről
a köztisztaságról és a hulladékkezelésről
a talajterhelési díjról
- Az Önkormányzat 2003. évi költségvetési zárszámadásáról
A önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról
- Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
Encs Város Versenyszabályzatáról
Az Encs Város Önkormányzata által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tev. szolgáltatási szerződéssel
Encs város Szabályozási Tervének elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról.
Az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról
- Az önkormányzat 2001. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól
A mezei őrszolgálatról
- Az önkormányzat 2000. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
Virágos Encsért Mozgalom létrehozásáról
A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről
Encs város helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről
Encs város helyi jelentőségű épített értékeinek védelméről
- Az önkormányzat 1999. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
- Az önkormányzat 1998. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
- Az önkormányzat 1995. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
Az önkormányzati tulajdonban álló egyes ingatlanok mezőgazdasági jellegű hasznosításának szabályozásáról
- Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
- Az önkormányzat 1996. évi költségvetésének zárszámadásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról
A közterület-használat szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról
A városi címer és zászló használatáról
Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak szabályozásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
4. függeléke
Encs Város Önkormányzata Intézményeinek jegyzéke
A.) Saját gazdálkodó szervezettel rendelkező intézmények
- Encsi Polgármesteri Hivatal (Encs, Petőfi út 75.)
- Encsi Területi Egészségügyi Központ (Encs, Petőfi út 75.)
- PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ (Encs, Táncsics út 2.)
B.) Saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények
j) Encs Városi Sportközpont (Encs, Gagarin út 11.)
k) Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Encs, Rákóczi u. 9. )
l) Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (Encs, Gagarin út 1.)
C.) Költségvetési támogatás biztosításán keresztül kapcsolódik az önkormányzathoz
c.) -Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete
5. függeléke
Az önkormányzat adatai és főtevékenysége
1.) Az önkormányzat neve:
Encs Város Önkormányzata
Törzsszáma:
725679000
Adószáma:
15725675-2-05
Számlaszáma:
10402142-21423530-00000000
K&H Bank Zrt.
Számlavezető pénzintézete:
2.) Az önkormányzat székhelye
3860 Encs, Petőfi út 75.
3.) Az önkormányzat jogszabályban meghatározott közfeladata szakágazati rend szerinti
besorolással:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
4.) Az önkormányzat alaptevékenysége:
Az alaptevékenység kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése,
működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport ( rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
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045160
013350
051020
051030
051040
066010
041231
041232
041233
032060
047120
052020
052080
063080
086030
101270
106010
013320
011320

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes ( ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Zöldterület-kezelés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Piac üzemeltetése
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,
támogatások
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Nemzetközi szervezetekben való részvétel

5.22 Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Bratu László polgármester elmondja, hogy a B-A-Z Megyei Kormányhivatal jelzése alapján
elkészült az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása, mely a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43-55.§-ai, valamint a
87-95.§-ai alapján áttekintésre és átdolgozásra került.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az alábbi
döntést hozza:
Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014.(II.17.) határozata
Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és
az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

polgármester, jegyző
a Társult önkormányzatok döntését követően azonnal

5.23 Az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátásra
pályázat kiírása
Bratu László polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a képviselő-testület 30/2009. (II.23.)
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határozata alapján megbízott dr. Basista Erika intézmény vezető asszony az Encsi Területi
Egészségügyi Központra vonatkozó 5 éves vezetői megbízatása 2014. március 31-én lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23.§. (2) bekezdése értelmében
magasabb vezető beosztás ellátására nyilvános pályázatot kell kiírni, melyet a KSZK honlapján közzé
kell tenni.
A pályázat lebonyolítás idejére javasolja, az eddigi intézményvezető megbízásának
meghosszabbítását.
Kéri a testület döntését.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az alábbi
döntéseket hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2014.(II.17) határozata
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátására pályázati
felhívás
A Képviselő-testület az 1992. évi XXXIII. tv. 23. §.-a értelmében az alábbi pályázati felhívást teszi
közzé.
Pályázatot meghirdető szerv:
Encs Város Önkormányzata
Meghirdetett munkahely:
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ
4 órás részmunkaidős vezető orvosi állása
Ellátandó feladatok:
Területi Egészségügyi Központ vezetői teendőinek ellátása
Képesítés egyéb feltételek:
-szakirányú egyetemi végzettség
-előny: vezetői gyakorlat megléte.
Juttatások(illetmény, pótlék, egyéb ): -bér: Kjt. szerint
-pótlék: Kjt. szerint
Vezetői megbízás kezdete, 2014.június 01.
időtartama:
5 év
A pályázat címezése:
Encs Város Önkormányzata
3860 ENCS, Petőfi S. út 75/a
A pályázathoz csatolni kell: - erkölcsi bizonyítvány
- részletes szakmai önéletrajz
- képesítést igazoló okiratok
A pályázat benyújtásának határideje:
megjelenéstől számított 30 nap
Elbírálás módja és határideje:
testületi döntés a benyújtást követő munkaterv szerinti ülésen
Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Megbízza a Képviselő-testület az Encsi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a pályázati felhívás
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2014. június 30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2014.(II.17.) határozata
Az Encsi Területi Egészségügyi Központ intézményvezetői megbízásának meghosszabbítása
A képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot és úgy döntött, hogy az Encsi Területi Egészségügyi
Központ intézményvezetőjének, dr. Basista Erika asszonynak a megbízatását a meghirdetett
pályázati eljárás lezárásáig, de legfeljebb 2014. május 31-ig meghosszabbítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5.24. Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti és pénzügyi terve
Bratu László polgármester elmondja, hogy a testület közgyűlési feladatainak eleget téve kell, hogy
megtárgyalja a napirendet. Az elkészített anyag elég terjedelmes. Kéri, akinek kérdése van a Kft
ügyvezetője felé az tegye fel azt.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
Encs város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag az alábbi
döntéseket hozza:
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2014. (II.17.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi üzleti terve
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2014. évi üzleti tervét
elfogadja, azt jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Kft. ügyvezetője
2014. február 17., illetve folyamatos

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2014. (II.17.) határozata
Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi pénzügyi terve
A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2014. évi pénzügyi
tervét elfogadja, azt jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Kft. ügyvezetője
2014. február 17., illetve folyamatos

5.25. Bejelentések
Kléri Bertalan képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a
képviselő-testület által megválasztott értéktár bizottság megtartotta alakuló ülését, és megállapította,
hogy a munkáját csak akkor tudja jól végezni, ha a lakosság tudomására hozza, hogy a bizottság várja
a javaslatokat, amelyek azok a települési értékek, amelyek véleményük szerint méltóak arra, hogy a
helyi, megyei vagy országos értéktárba felvételre kerüljenek.
Sándor Róbert Műszaki Irodavezető elmondja, hogy a bizottságnak negyedéves jelentési
kötelezettsége van, a munka folyamatos, a javaslatok folyamatosan benyújthatóak.
Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a szociális területen
benyújtott két pályázatról szeretné tájékozatni a lakosságot:
- a gyermekétkeztetési alapítványtól 1000 élelmiszercsomagot nyert az önkormányzat, mely a
rászorulók között kerül szétosztásra
- benyújtásra került a „Minden gyerek lakjon jól” pályázat.
Reményét fejezi ki, hogy utóbbiból nem zárják ki Encs városát a tavalyihoz hasonló módon a
lakosságszáma miatt ( meghaladja az 5000 főt).

114

Szeles András alpolgármester közös összefogást kér a Művelődési Központ és Könyvtár beázása
miatt. A folyóirattár és a gyermekkönyvtár olyan állapotban van a tető beázása miatt, amit sürgősen
orvosolni kell. Kéri a pályázati lehetőségek figyelését és azt, hogy, mint az uszoda és a devecseri
óvoda esetén itt is készüljön fel az önkormányzat arra, hogy rövid- akár 2-3 napos- határidővel is
képes legyen a pályázat benyújtására.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.

K.m.f.
Bratu László
polgármester

dr. Halász Ferenc
jegyző

