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Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  26/2020. (II.27.) 63. 

Képviselői kérdések, felszólalások -  

Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására 
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megkötött vállalkozási  szerződés módosítására   
31/2020. (II.27.) 85. 
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Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.  

  

Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további napirendi 

pontok tárgyalását nem javasolja a képviselő-testületnek.   

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 

következő határozatot hozza:  

 

25/2020. (II.27.) számú határozat 

 

A Képviselő-testület 2020. február 27.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat 

elfogadásáról  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó 

javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:  

   

1) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

2) Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők 

3) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására (írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

4) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására (írásbeli előterjesztés)  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester    

5) Előterjesztés a civil szervezeteknek adott támogatás felhasználásáról és 

elszámolásáról (írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző        

6) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

11/2004. (IV.30.)  önkormányzati rendelet módosítására (írásbeli előterjesztés)  

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző    

7) Előterjesztés a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyre 

kiírandó pályázatról   (írásbeli előterjesztés) 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

8) Előterjesztés  Besenyszög Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervére 

(írásbeli előterjesztés)     

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

9) Előterjesztés a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítására megkötött vállalkozási  

szerződés módosítására (szóbeli előterjesztés)   

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 
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I. Napirendi pont tárgyalása: 

Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán :  A Képviselő-testület legutolsó ülése 2020. február 13-án volt, az azóta 

történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem:  

február 19. 

 Dr.Kállai Mária Országgyűlési Képviselő Asszonnyal egyeztettem a Területi Operatív 

Programok jelenlegi állásáról a Magyar Falu Program elképzeléseiről, illetve a 2021-2027-es 

uniós ciklus esedékes fejlesztési elképzelésekről.  

február 20. 

Egyeztetést folytattam az E-ON és a Közútkezelő képviselőivel a kihelyezendő 

rendszámfelismerő kamera helyét illetően. 

február 20. 

A kerékpár út munkaterület átadása megtörtént a kivitelező felé a jelenlévő szakhatóságokkal 

egyetértésben. 

február 24. 

A Közútkezelő képviselőivel egyeztettem az esetleges buszmegálló öböl áthelyezésének 

lehetőségeiről. Tájékoztattam őket a Bercsényi úti, illetve a Petőfi úti elgondolásról. 

február 26. 

A közvilágítási szerződést írtam alá az E-ON-al, melynek értelmében március 1-jétől 4 éven 

keresztül, keretszerződés keretében fizetünk a lámpatestek karbantartásáért. 

február 26. 

Közlekedési Felügyelet részéről Dorogi Attila Főosztályvezető és munkatársai jöttek ki a 

buszmegálló leendő áthelyezésével kapcsolatban. 

február 26. 

Kistérségi Tanács ülésen voltam, ahol többek között tárgyaltunk a 2020. évi költségvetés 

elfogadásáról, illetve elfogadtuk a fogorvosi ügyeleti ellátásba belépő új települések kérelmét. 

 

Végigjártam a beruházási helyeinket a hét elején:  

TSZ iroda épületében belső munkálatok zajlanak, szennyvíz és belső vízhálózat kiépítése, míg 

a következő héttől az elektromos kábelezés történik.   

Bölcsőde: belső vízhálózat, gázbekötés történik. Az épületben padlófűtés lesz és mennyezeti 

hűtés. Márciusban már a külső munkálatok is elkezdődnek.  

Szociális bérlakás: szigetelés történik.  

Orvosi szolgálati lakás esetében a közbeszerzés és a kivitelező kiválasztása van folyamatban. 

Nefelejcs utat egyeztettem Szabó Józseffel. Kis időt kér Józsi. 

 

Szabó Tibor: Én is beszéltem Józsival, a GAMESZ megcsinálja az utat. 

TSZ iroda épülete alatt lévő pince megszűnik? 

 

Balogh Zoltán : Részben szűnik meg. A külső pince lejárót megszüntetjük, szivattyúkat 

helyezünk el, hogy a talajvíz ne jöjjön fel. 
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Szabó Tibor: Arra gondoltam, hogy a pincében kialakításra kerülhetne olyan helyiség, 

amelyben zenés, bulizós rendezvényeket lehetne tartani. 

 

Balogh Zoltán : Szerintem az étterem rész is alkalmas lesz ilyen rendezvényekre. 

 

  

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

26/2020. (II.27.) számú határozat 

 

Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti 

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

 

 

II. Napirendi pont tárgyalása: 

Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők  

 

Palyafári János: Örömmel vettem tudomásul, hogy a Magtár bejárata előtti kereszteződésből 

eltakarításra kerültek a kövek.  

 

Balogh Zoltán :  Nem érett meg Besenyszög lakossága erre a közlekedésre, hogy a forgalom 

elől elzárt területet ilyen módon alakítsunk ki.  

 

Palyafári János: Szemben a lejáró mikor lesz készen? 

 

Balogh Zoltán : A csövet kell elhelyezni és utána lekövezni az útszakaszt. 

 

Szabó Tibor: A Besenyszögi Sport Egyesület megbeszélése március 5-én lesz. Várjuk 

polgármester  urat. 

 

Balogh Zoltán : Két tag már nem aktív besenyszögi lakos. Az új tagságok is meg kell 

szervezni. Jó lenne konkrét elképzeléseket hallani az SE működésével kapcsolatban. 

 

Danyi Gyuláné: Szeretném meghívni a jelenlévőket Nőnapi rendezvényünkre március 10-én. 

A rendezvényt Palyafári János alpolgármester támogatta.   
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Pályázati  támogatásból kerül megrendezésre március 21-én „Hacsek és Sajó” szórakoztató 

kabaré. Szintén szívesen látunk mindenkit a műsoron! 

Szabó Tibor: A motoros rendezvényt szeretnénk kibővíteni. Most 0. nappal indulunk 

csütörtökön. A rendezvény helyszínén a 3 x 32 amper áramra lesz szükségünk, ezzel 

kapcsolatban is keresem Szabó Józsefet. 

 

Balogh Zoltán : Előtte mindenképpen kimegyünk Józsival. 

 

Danyi Gyuláné: Mit tudunk segíteni a rendezvény lebonyolításában?  

 

Szabó Tibor: A színpad helyreállításában kérünk még segítséget. Addig is amíg a pályázatból 

el nem készül, minimális felújítása szükséges. 

Igen jó látványtervek születtek az Erzsébet kert felújítására. Érdemes megnézni, Lázár 

Norbertnél megtekinthetőek.  

 

Danyi Gyuláné: Az önkormányzati ünnepségek megtartására is alkalmas lesz ez a terület. 

Jelentkezett nálam egy szervezet, akik vállalják kézműves vásár megtartását és lebonyolítását. 

Itt megfelelő helyszíne lenne a vásárnak is. 

 

Balogh Zoltán : Szolnok is kezdeményezte a kézműves vásár megtartását. Helyszínt akarnak 

adni, hogy a település bemutatkozhasson. Közös bemutatkozót is szerveznek a környék 

településeivel. Például a turisztikában is együttműködhetünk. Fontos az számomra, hogy 

szálláshelyet tudjunk kialakítani Besenyszögön. Pályázatot kívánok benyújtani ebben a 

témában, és bízom abban, hogy találok olyan épületet, amely alkalmas a szálláshely 

kialakításra és a felújításra. 

 

   

III. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán:  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú 

tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása 

alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  

 

Munkácsi György: A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. 

számú melléklete tartalmazza, mely szerint saját bevételek 50 %-a 46.437.010.- Ft, a hitel, 

kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, és annak aktuális tőke- és kamat tartozása 2020. 

évben 13.803.440.- Ft, így nem éri el az 50 %-ot.  
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Balogh Zoltán: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság vizsgálta, hogy a következő 

évek hiteltartozása és az iparűzési adóbevételek mennyire korlátozzák a település lehetőségeit. 

Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy több estben a kötelező feladatok ellátásához nem kapnak az 

önkormányzatok elegendő finanszírozást. Az iparűzési adóbevételből a település fejlesztésére 

szeretnénk fordítani, azonban a finanszírozáshoz hozzá kell tenni.  

 

Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  javasolja az előterjesztés és 

melléklete elfogadását. 

 

Balogh Zoltán: Az önkormányzat két esetben jelentett be többlettámogatásra igényt a Magyar 

Államkincstár felé a megemelkedett költségek miatt. Már közel 60 millió Ft-ot sikerült 

megigényelnie az önkormányzatnak. 

Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

  27/2020. (II.27.) számú határozat 

 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapítására 

 

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három 

évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában 

jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

2. Balogh Zoltán  polgármester   

3. Pénzügyi Csoport H. 

  

 

IV. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester    

 

Balogh Zoltán: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük a 

Besenyszög Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a 

költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi 

önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. 
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Az Államháztartási törvény 24 §-a szerint a költségvetési rendelet- tervezetet a jegyző készíti 

elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet- tervezetet a polgármester  február 15-ig 

nyújtja be a Képviselő-testületnek.  

A költségvetés előterjesztésekor az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket és 

kimutatásokat a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni.  

Az Áht. 25. §-a rendelkezik az átmeneti gazdálkodásról, amely szerint ha a költségvetési 

rendeletet a Képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15.-ig nem fogadja el, 

az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot. Vagyis március 15.-ig kell a költségvetési 

rendeletet elfogadni.  

Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatban az Áht. 29/A. §-a előírja, hogy a helyi 

önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő 3 évre várható összegét.  

 

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való 

ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal 

a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok 

szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási 

rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező 

önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat 

segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe 

tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-

testületi hatáskörben találhatóak. 2020-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli 

integrálása a munka világába. 

 

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. Az Mötv. 18. §-a szerint „ha törvény, vagy 

kormányrendelet a polgármester, a jegyző, valamint a közös önkormányzati hivatal 

ügyintézője számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, az ellátásukhoz 

szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.  

 

Az Mötv. 13. §-a szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: a településfejlesztés, településrendezés; 

településüzemeltetés; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások; környezet-egészségügy; óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 

keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; honvédelem, 

polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, 

gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; sport, ifjúsági ügyek; 

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés 

biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért 

felelősnek minősül. 

 

Az államháztartási törvény 3/A. §-a szerint közfeladat a jogszabályban meghatározott állami, 

vagy önkormányzati feladat. A közfeladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és 
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működtetésével, vagy az azok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet részben, vagy egészben 

történő biztosításával valósul meg.  

A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a közfeladat ellátásának 

módját és egyidejűleg rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet 

biztosításáról. Új közfeladat kizárólag az annak ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet 

rendelkezésre állása esetén írható elő, vagy vállalható. Ha a pénzügyi fedezet már nem áll 

rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról, vagy a közfeladat 

megszüntetéséről.  

 

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával melyben 

megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.   

 

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 

2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 

3. A szociálisan rászorultak támogatása. 

4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 

5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. 

6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az 

önkormányzati feladatok ellátásában. 

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 

megteremtése.  

 

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 528.334.670 Ft, melyet a 

finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 1.659.375.587 Ft-tal egészít ki, így 

összesen 2.187.710.257 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 24 %-kal magasabb az előző 

évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. A közhatalmi (adó) bevételek tervezett előirányzata 23 

%-kal magasabb a 2019. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2020-ban – a 

feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó 

támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A 

tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 18.590.681 Ft összegben számoltunk  

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az 

önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az EU-s beruházások és 

felújítások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény előírásait – 178.211.765 Ft hitel felvétellel számoltunk. 

 

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok 

körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és 

személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat 

tervezett bevételének a 26 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település 

fejlesztésre) a tervezett források 74 %-át tudjuk előirányozni. 

 

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban 14.000.000 Ft 

támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.  

 

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 

Önkormányzatok működési támogatásai:                                               253.356.911 Ft 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            84.393.062 Ft 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       45.994.016 Ft 

Közhatalmi bevételek:                                                                             93.000.000 Ft 
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Működési bevételek:                                                                                33.000.000 Ft 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   18.590.681 Ft 

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:                                    178.211.765 Ft 

Belföldi értékpapírok bevételei:                                                               561.395.603 Ft 

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:                              919.768.719 Ft 

 

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.885.877.276 Ft, melyet a 

finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 301.832.981 Ft-tal egészítenek ki, így 

összesen 2.187.710.257 Ft kiadással számoltunk. 

 

Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a 

javaslat szerint 38 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 30 fővel 

számoltunk. A köztisztviselői illetményalap – a költségvetési törvény 58. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján - 46.380 Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék alap 20.000 Ft mértéke 

nem változott. A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 

Ft-ról 210.600 Ft-ra növekedett. 

 

A 2020. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok 

többletköltségei és az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.  

 

Az Önkormányzat által elfogadott 2020-2025 évekre szóló gazdasági programja alapján az 

elmúlt években megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, 

melyek közül a legfontosabbak az alábbiak:  

- a volt TSZ központ átalakítása; 

- Szociális konyha kialakítása; 

- Bölcsőde építése 

- Sportliget kialakítása 

- Kerékpárút építése 

- Energetikai beruházások 

- járda felújítás 

- Belvízelvezető árkok rendezése 

- Könyvtári könyvbeszerzés 

- A Hivatal felújítása 

- Településrendezési tervek 

- Orvoslakás építés 

- Traktorvásárlás 

 

Az Önkormányzat a Besenyszög-Szászberek Óvodafenntartó Társulásban továbbra is részt 

vesz, melynek fenntartásához 94.088.460 Ft összegben tervez hozzájárulni, mely összeg 

megegyezik az állami támogatás összegével. A településen működő Gondozási Központ 

működési kiadásaihoz 21 561 085 Ft összegben kell támogatást biztosítani a Szolnoki 

Kistérség részére. A civil szervezetek támogatására 4 200 000 Ft, míg az ingatlan vásárlásra 

6 000 000 Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet  

 

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 

Személyi juttatások:                                                                       212.454.800 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         35.424.750 Ft 

Dologi kiadások:                                                                            347.599.995 Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            14.000.000 Ft 

Egyéb működési célú kiadások:                                                      121.449.545 Ft 



 69 

Beruházások:                                                                               1.083.890.168 Ft 

Felújítások:                                                                                       71.058.018 Ft 

Finanszírozási kiadások:                                                                 301.832.981 Ft 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 

(zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben 

felmérte a szabályozás várható következményeit. 

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: 

 

Társadalmi, gazdasági, hatások 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági 

Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a 

foglalkoztatás növelését. 

 

Környezeti és egészségügyi következmények 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban 

meghatározottak  megvalósulását. 

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei 

nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a 

szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a 

költségvetési szervek számára.  

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, 

melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár. 

 

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak.  

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 

Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  tárgyalta az önkormányzat 

2020. évi költségvetési rendeket tervezetét és mellékleteit. A bizottsági ülésen több kérdés is 

elhangzott, melyre a Pénzügyi Csoportvezető adott választ a bizottság tagjai részére.  

A bizottság elfogadásra javasolja a 2020. évi költségvetési rendelet tervezetet. 

 

Balogh Zoltán : Az intézmények adatait is összesítik egyes táblázatok. A szociális ágazatban 

történő béremelés mennyire érinti az elfogadott költségvetést? 

 

Nagyné Donkó Gabriella: A 14 %-os bérrendezés már tartalmazza a 2020. január 1. napjával 

megállapított garantált bérminimum elrendelését. A szociális ágazati pótlékon emeltek, így ez 

az összeg kb. 6 % emelést jelent a dolgozóknak. Az elfogadott  költségvetést így nem érinti.  

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló rendelet tervezet elfogadását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

4/2020. (III.2.) számú rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya 

(1) 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 2020. évi költségvetését: 

528.334.670 Ft Költségvetési bevétellel 

1.885.877.276 Ft Költségvetési kiadással 

-1.357.542.606 Ft 

267.179.117 Ft 

1.090.363.489 Ft 

Költségvetési egyenleggel 

- ebből  működési hiány 

             felhalmozási hiány, 

 

1.659.375.587 Ft Finanszírozási  bevétellel 

301.832.981 Ft Finanszírozási  kiadással 

1.357.542.606 Ft 

 

Finanszírozási  egyenleggel 

a bevételek és kiadások főösszegét 2.187.710.257 Ft-ban 

 

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 képviselő-

testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 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 évek 

költségvetési maradványának rendeli el. 
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(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de 

legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet 

megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, 

de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető 

ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből és az előző évek 

költségvetési maradványának igénybevételével történik. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 2020. 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, közös  

hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám 

előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, 

feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási 

feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.5.és a 10-11. mellékletek szerint határozza meg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között .0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. 

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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 

állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a 

munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben 

díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a 

belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki 

kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv 
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állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe 

tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett. 

 (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) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 

polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(7) 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 képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja 

magának. 

(3) A polgármester forrásfelhasználási jogosultsága 1.000.000 Ft összeghatárig terjed, mely 

döntéseiről a képviselő-testületet köteles tájékoztatni. 

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 

átcsoportosítást hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 

negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 

az Országgyűlés 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 költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(7) 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.  

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 

szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

(9) Az önkormányzat az állami támogatás terhére - a képviselő-testület hivatalánál közös 

hivatal foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2020. évi költségvetésről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 58. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az  illetményalapot 

46.380 Ft-ban állapítja meg.  
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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 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 figyelembevételével, illetve a 

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 

mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) A, közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 

a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

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 Vincent Auditor Kft útján 

gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 

gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020.  január 1-től 

kell alkalmazni. 

 

 

Balogh Zoltán Munkácsi György 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

  

V. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a civil szervezeteknek adott támogatás felhasználásáról és elszámolásáról 

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző        

 

Munkácsi György: A Képviselő-testület a kiküldött táblázat alapján láthatja, hogy minden 

civil szervezet, aki a tavalyi évben támogatásban részesült, számlákkal elszámolt.  

 

Balogh Zoltán: Az Érezd Magad Jól a Besenyszögi Iskolában Alapítvány halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek utaztatására kérte a támogatást. Az Alapítvány részesült a 

támogatásban, azonban azt nem használták fel. A testület döntése értelmében az iskola 
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alapítványa nem csoportosíthatta át a támogatási összeget egy másik tanulói csoport 

utaztatásához, így a megítélt támogatás visszautalásra került.  

 

Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  elfogadásra javasolja a civil 

szervezetek adott támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

  28/2020. (II.27.) számú határozat 

 

  

Besenyszögi civil szervezeteknek 2019. évben adott támogatás felhasználásáról és 

elszámolásáról  

  

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletre alapján, a Besenyszögi civil szervezetek részére 

2019. évben adott támogatás felhasználásáról és elszámolásáról szóló beszámolót a határozat 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő-testület tagjai H. 

2. Pénzügyi Csoport H. 

 

 

VI. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

11/2004. (IV.30.)  önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző    

 

Munkácsi György: A vagyonrendelet módosítása a korábbi képviselői döntések beépítése a 

rendelet tervezetbe. A Földhivatal megküldte már az Tulajdoni lapot és ez után kerül sor a 

módosító rendelet elkészítésére. 

Az alábbiak szerint módosult a rendelet 3. számú melléklete: 

1339 hrsz. – Nyárfa út 8. szám alatti telek eladásra került Boros Istvánnak 

1519/18 hrsz. – Chiovini Ferenc úti telek eladásra került Rimóczi Gábornak 

576 hrsz. - Hajnal út 6. szám alatti beépítetlen területet az Önkormányzat megvásárolta. 

2101 hrsz. – zártkertet az Önkormányzat megvásárolta. 

 

Palyafári János: A Vásártér úton eladott építési telek adás-vétele jelenleg hol tart? 

 

Balogh Zoltán: Levélben értesített a korábbi vevő, hogy visszamondják az ingatlan vásárlást, 

nem kívánják megvásárolni. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

Besenyszög  Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

11/2004. (IV.30.) rendelet módosítására  

 

 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés a) és e) pontja és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 109. § (4) és 143. § (4) bekezdés i) 

pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (1) bekezdés 

és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1.§ 

 

A rendelet 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint változik.  

  

2.§ 

 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Balogh Zoltán      Munkácsi György  

   polgármester                 címzetes főjegyző  

 

 

Az 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

Besenyszög Község Önkormányzat 11/2004. (IV.30.) rendeletének 3.sz. melléklete 

 

Besenyszög Községi Önkormányzat üzleti vagyona 

 

- építési telkek  

- önkormányzati lakások  

- mezőgazdasági földterületek (szántó, gyep, zártkert)  

- saját használatú út, csatorna 

 

Építési telkek  

 

Srsz. Hrsz. Terület ha / 

m2 

Megnevezés  

1.  

1502/8 982 

Dobó I. út 3. 

beépítetlen terület 
 

2.  

1502/7 947 

Dobó I. út 5. 

beépítetlen terület 
 



 76 

3.  

1305 1661 

Nyárfa út 30. 

beépítetlen terület 
 

4.  

1118 972 

Széchenyi út 2. 

beépítetlen terület 
 

5.  
1397/2 2497 

Új bölcsőde telek  

6.  
503/3 875 

Jászladányi út 503/3.  

7.  1519/9 
863 beépítetlen telek 

 

8.  1519/10 
863 beépítetlen telek 

 

9.  1519/11 863 beépítetlen telek  

10.  1519/12 863 beépítetlen telek  

11.  1519/13 863 beépítetlen telek  

12.  1519/14 863 beépítetlen telek  

13.  1519/19 
1122 

beépítetlen telek  

14.  1470 158 beépítetlen terület  

15.  1468 440 beépítetlen terület  

16.  576 945 Hajnal út 6. 

beépítetlen terület 

134/2019.(VIII.29.) 

 

 

Önkormányzati tulajdonú lakások, épületek 

 

Srsz. Hrsz. Terület  ha/m2 Megnevezés   

17.  

625 772 

Hunyadi út 1. lakóház, 

udvar, gazdasági épület 

 

18.  

1385 425 

Damjanich út 4. lakóház, 

udvar, gazdasági épület 

 

19.  

1386 491 

Damjanich út 4. lakóház, 

udvar, gazdasági épület 

 

20.  
947 4108 Damjanich út 65. 

 

21.  
488 687 Vásártér út 2. 

 

22.  912 1824 Petőfi út 45. lakóház, udvar, 

gazdasági épület 

23.  1371 601 Széchenyi út 1/C.  kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

24.  464 784 Jászladányi út 4/A.  kivett lakóház, 

udvar, 

gazdasági épület 
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25.  862 1048 Hunyadi út 34. 

 

125/2019.(VII.30.) 

kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

26.  739/2 714 Széchenyi út 54. 

 

101/2019.(VI.27.) 

kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

27.  1088 1030 

 

/csak 

880/1008 

tulajdoni 

hányadban/ 

Széchenyi út 22. 

 

107/2019. (VI.27.) 

kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

 

28.  669 1077 

(csak 75/150 

tulajdoni 

hányadban) 

Rákóczi út 6. 

 

136/2019.(VIII.29.) 

kivett lakóház, 

udvar, gazdasági 

épület 

 

Szántó 

 

Srsz. Hrsz. Terület  ha/m2 Megnevezés  

29.  
0408/2 5755 külterület 

 

30.  
0319/20 

3 ha 8836 legelő  

31.  
082/1 7 ha 3122 külterület 

 

32.  
082/2 1 ha 4353 külterület 

 

33.  
082/4 3 ha 3268  külterület 

 

34.  
k/15/4 4315  szántó 

 

35.  
k/15/4 5031 erdő 

 

36.  
k/305/6 4590 szántó és út 

 

37.  
k/305/17 8939 szántó 

4 min o 

38.  
k/305/17 1 ha 1042 szántó 

5 min o. 

39.  
0404 6 ha 6969  szántó 

95,86 AK 

40.  
0402/1 1 ha 1573  szántó 

12,04 AK 

41.  0424 8 ha 8869  szántó  

42.  0425 33 ha 3261 szántó, kivett csatorna, 

legelő, kivett 

agyaggödör 

 

43.  
0272/1 572 árok 

külterület 
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44.  
0275/1 3770 út és árok 

külterület 

 

Gyep 

 

Srsz. Hrsz. Terület ha/ m2 Megnevezés  

45.  
0101/2 2 ha 6562  

 

46.  
0102 1 ha 8787  

 

47.  
0277/1 9908 kivett út árok, legelő 

 

48.  
2003 803 legelő 

 

49.  
088/1 5397  

 

50.  
083/2 4 ha 4763  

 

51.  
083/3 4 ha 3366  

 

52.  
083/4 1 ha 76  

 

53.  
088/5 1 ha 5671  

 

54.  
090 3 ha 5256  

 

 

Zártkertek 

 

Srsz. Hrsz. Terület ha / 

m2 

Megnevezés  

55.  
2236 4336 közút 

 

56.  
2176 723 Árpád út mellett kert 

 

57.  

21582 736 

Szolnok, Fészek út 84 

beépítetlen terület 
 

58.  

21583 736 

Szolnok, Fészek út 82. 

beépítetlen terület 
 

59.  

21584 736 

Szolnok, Fészek út 80. 

beépítetlen terület 
 

60.  

21585 736 

Szolnok, Fészek út 78. 

beépítetlen terület 
 

61.  
2002 800 Dobai csónakház 

 

62.  
z/2043 8  kert 

 

63.  
z/2058 801  kert 

 

64.  
z/2059 814 legelő 
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65.  

z/2100 451 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
  

66.  

z//2101 416 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 

  

67.  

z/2102 407 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
 

68.  

z/2103 620 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
 

69.  

z/2104 369 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
 

70.  

z/2105 356 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
 

71.  

z/2109 613 

zártkerti művelés alól 

kivett terület 
 

72.  
z/4016 1000 kert 

 

73.  
3749/1 2 ha 9199 saját használatú út 

 

74.  
2575/1 4800 beépítetlen terület 

 

75.  
2575/2 4 ha 9082 beépítetlen terület 

 

 

 

 

 

Sajáthasználatú út, csatorna 

 

 

Srsz. Hrsz. Terület ha/m2 Megnevezés  

76.  0469/6 5855 kivett csatorna  

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

77.  
0482/1 8165 csatorna 

külterület 

78.  
0495/1 7182 saját használatú út 

külterület 

79.  
0490/1 3002 saját használatú út 

külterület 

80.  

0498/3 879 

kivett saját használatú út 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

81.  0497/1 1 ha 8393 kivett csatorna 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

82.  
0714/6 6958 saját használatú út 

külterület  

83.  
0308/2 7715 saját használatú út 

külterület  

84.  
0482/3 1 ha 7160 csatorna 

külterület  

85.  

0495/4 4250 

kivett sajáthasználatú út 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

86.  
0720/23 5503 saját használatú út 

külterület 

87.  
0490/3 359 saját használatú út 

külterület  
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88.  

949/4 1234 

kivett beépítetlen terület 

93/2019. (V.28.) 

belterület 

 
 

Külterületi utak 
 

Srsz. 

Hrsz. 

Terület  

ha/m2 Megnevezés 

 

89.  
0421 2 ha 6053 Bekötő főutak út, árok 

külterület 

90.  0467/3 2 ha 1466 kivett út, árok 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

91.  0491/4 3616 kivett saját használatú út 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

92.  0494/21 1204 kivett saját használatú út 

111/2019.(VI.27.) 

külterület 

93.  0241/2 2776 Közút külterület 

 

 

Belterületi kert 

Srsz. Hrsz. Terület  ha/m2 Megnevezés  

     

 

 

 

VII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyre 

kiírandó pályázatról    

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2015. (VI.8.) 

számú határozatával nevezte ki Danyi Gyulánét a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának 

2020. május 31. napjáig terjedő 5 éves időtartamra. Mivel megbízatásának időtartama lejárt, 

szükséges pályázat kiírása.  

 

Balogh Zoltán  polgármester  átadja a szót Munkácsi György jegyző részére. 

 

Munkácsi György: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20. § (2) 

bekezdése  szerint közalkalmazotti jogviszony büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú, 

büntető eljárás hatálya alatt nem álló személlyel létesíthető. A (4) bekezdés szerint a 

közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, 

hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntető eljárás hatálya alatt.  

A 20/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján 

létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a 

pályázati feltételeknek megfelelt. A (3) bekezdés szerint a pályázati felhívásban meg kell 

jelölni:  

a) a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,  

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat igazolásokat,  

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
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A pályázati felhívást a kormányzat személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

(személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Ha a fenntartó önkormányzat a 

székhelyén, a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.  

A 20/B. § szerint a magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 

kiírni. A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást 

az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.  

A 21. § kimondja, hogy a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel 

és annak elfogadásával jön létre. A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott 

munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét, és 

a munkavégzés helyét.   

A 23. § (1) bekezdés szerint a magasabb vezetői feladat ellátása magasabb vezető beosztásra 

történő megbízással (megbízott vezető) történik. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy 

a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői 

beosztásból eredő feladatait. A magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt 

legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.  

 

A 70. § szerint a megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg. A pótlék mértéke magasabb 

vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlék alap 100-500 %-a. A pótlék 

pontos mértékét végrehajtási rendelet állapítja meg. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, 

közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) 

Korm.rendelet szabályozza a pályázati feltételeket.  

A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét a Korm.rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza. E szerint közgyűjteményi és  közművelődési területen dolgozó magasabb vezető 

a városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója, vezetői pótlékának mértéke 225 %.  

 

A 6/A. § szerint közművelődési intézményben az intézményvezetésére irányuló magasabb 

vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki  

a) rendelkezik 

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy  

ab) nem szakirányú felsőfokú végezettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel. 

b) Az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább 5 éves szakmai 

gyakorlatot szerzett és  

c) kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.  

 

A 6/B. § (5) bekezdése szerint városi könyvtárban magasabb vezető megbízás ellátásával 

kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki  

a) rendelkezik 

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 

segédkönyvtáros szakképzettséggel, és  

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett.  

 

A 6/G. § (1) bekezdése szerint közművelődési intézmény, könyvtár vezetésével megbízott 

magasabb vezetőnek a megbízását követő 2 éven belül államháztartási és vezetési ismereteket 
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nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 

munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.  

A (2) bekezdés szerint integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb 

vezetőnek a megbízását követő 2 éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére 

vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 60 órás képzést kell 

elvégeznie és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. (Integrált kulturális 

intézmény: a helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, amelynek alapító 

okiratában az alaptevékenységbe tartozó szakmai alapfeladatok között művészeti, 

közművelődési, vagy közgyűjteményi feladat is meghatározásra került)   

A (3) bekezdés szerint a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége 

alól, ha jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a vezetői 

megbízását megelőzően elvégezte.  

 

A 7. § (1) bekezdés szerint kulturális intézményben magasabb vezető beosztás ellátására 

vonatkozó pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy az érdeklődők a pályázat 

elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék. (Kulturális 

intézmény: a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények, továbbá az 

integrált kulturális intézmény) 

A (2) bekezdés kimondja, hogy az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető 

beosztás ellátására vonatozó pályázatokat véleményező bizottság tagja  

a) a közalkalmazotti tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált 1-1 tag, 

b) egy országos szakmai szervezet 1 képviselője, vagy 1 kulturális szakértő. 

A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges. A 

bizottság több pályázatot is támogathat, a bizottság üléséről és a szavazás eredményéről 

írásbeli jegyzőkönyv készül. A felkért kulturális szakértő az elkészített írásos szakértői 

véleményért díjazásra jogosult.  

 

A személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló 70/2019. 

(IV. 4.) Kormányrendeletet alkalmazni kell a közalkalmazotti álláshelyek pályáztatására.  

E szerint a pályázat útján betöltendő állásokat a személyügyi központ által működtetett 

közszolgálati állásportálon kell közzétenni. A pályázati kiírást a közzététel tervezett időpontja 

előtt legalább 4 nappal elektronikusan kell beküldeni a személyügyi központ részére. A 

határidőket a pályázati kiírás közszolgálati állásportálon történő közzététele napjától kell 

számítani.  

 

A pályázatokat benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a 

pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a következő 

határozati javaslatot fogadja el.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

29/2020. (II.27.) számú határozat 

 

 

A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyének 

pályáztatásáról  
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Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Wesniczky Antal 

Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 2020. június 01-től, 2025. május 31.-ig 

terjedő, 5 éves időtartamra.  

 

A megbízatás feltételei:   

- szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy  

- nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint 

segédkönyvtáros szakképzettséggel, 

- 5 éves szakmai gyakorlatot szerzett. 

 

         A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 - a pályázó szakmai életrajzát  

 - a szakmai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát 

 - az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot 

 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt 

 

A bérezés a Kjt. és végrehajtási rendeletének figyelembevételével történik.  

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ internetes oldalán történő 

közzétételtől számított 30 nap.  

  

 A pályázat benyújtásának helye:  

 Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal 

 5071 Besenyszög, Dózsa György u. 4.   

 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) személyügyi központ internetes oldala 

 

 

 

VIII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés  Besenyszög Város Önkormányzata 2020. évi Közbeszerzési Tervére      

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §. (1) bekezdése értelmében a 

költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 

továbbiakban: közbeszerzési terv) kell készítenie az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 

közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 

nyilvános. 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó 
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eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen 

igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 

ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 

Önkormányzatunk esetében a 2020. évben előreláthatóan a mellékelt táblázatban felsorolt 

ZÖLDÜLŐ Besenyszög-sportliget kialakítása Besenyszögön és Orvosi szolgálati lakás 

építése Besenyszögön közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

30/2020. (II.27.) számú határozat 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzata 

2020. évi  éves összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal  

jóváhagyja. 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H. 

 

IX. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítására megkötött vállalkozási 

szerződés módosítására   

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán: A Napsugár Bölcsőde kialakítása (építése) kapcsán a kiviteli munkák során a 

pályázati költségben nem rögzített, a tervező által nem tervezett de építmény felépítéséhez 

elengedhetetlen munkarészek megvalósítása szükséges. A kivitelező elkészítette az egyes 

munkarészekre eső költségvetést és ezek szükséges munkaidejét, melyet a vállalkozási 

szerződés módosításban szükséges rögzíteni. A kivitelező által közölt pótmunka-igények 

műszakilag indokoltak, melyek az alábbiak szerint alakulnak:  

- tetőtéri térdfalpillérek építése, 

- alacsony hajlású tetőzetek zárt deszkaborításának építése, 

- szegélybádogozások építése, 

- padlásfeljáró építése, 

- acélszerkezetek felületvédelmének elkészítése, 

- fűtési és légtechnikai rendszerek hőszigetelésének kiépítése, 

- akadálymentes szerelvényezés, 

- vízóra aknák építése, 
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- zsírfogó műtárgy építése. 

Ezen pótmunkák összköltsége bruttó 6.133.690.- Ft. 

 

Danyi Gyuláné: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja a többletönerő 

jóváhagyását a Képviselő-testület felé. 

 

Munkácsi György: A tervező nem tervezett be szükséges dolgokat, és ez kerül az 

önkormányzatnak 6 millió forintjába? Ha a tervező hibás vállalja ő a többletköltségeket! A 

tervezőknek van biztosítása ilyen esetekre, ezt a biztosítást fel kell töltenie az építési naplóba! 

Fizettesse ki a biztosítójával a tervező az okozott kárt! Polgármester úr régóta mondtad, hogy 

ezt a tervezőt nem bízod meg többet!  

 

Balogh Zoltán: Mondjam fel a szerződést a tervezővel?  Kérem a Képviselő-testületet, hogy 

a fent megnevezett és műszakilag indokolt pótmunkákat és többlet önerő jóváhagyását 

fogadja el. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

31/2020. (II.27.) számú határozat 

  

Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása során keletkezett pótmunka és többlet 

önerő jóváhagyásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt műszaki 

körülményeinek módosítását és véglegesítését, valamint az elrendelt további munkák 

megvalósítását jóváhagyja. A többlettevékenységek – melyek pótmunkálatokból 

fakadnak – megvalósítására bruttó 6.133.690.- Ft saját forrást biztosítja a hitelkeret 

terhére. 

 

 A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H. 

3.) Maranelló 2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft. 

 

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a 

Képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti. 

 

 

 

       Balogh Zoltán                         Munkácsi György 

      polgármester                                         címzetes főjegyző  


