Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 13. napján
megtartott nyilvános ülésének

a) tárgysorozata,
b) jegyzőkönyve
c) rendeletei:

1/2018. (II.14.)

-

2/2018. (II.14.)

d) határozata:

2/2018. (II.13.)

-

10/2018.(II.13.)

TÁRGYSOROZAT

1./

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előadó: Kalinák József polgármester

2./

Előterjesztés a településkép védelméről
elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

3./

Előterjesztés a saját bevételek
meghatározására
Előadó: Kalinák József polgármester

4./

Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

5./

Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok megválasztására
Előadó: Pappné Vass Erzsébet jegyző

6./

Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyására
Előadó: Kalinák József polgármester

7./

Előterjesztés a 202/2017. (III.13.) képviselő-testületi határozat kiegészítésére
Előadó: Kalinák József polgármester

8./

Előterjesztés az Anarcsi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2017. évben kapott
támogatása elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

9./

Előterjesztés az Anarcs Sportegyesület 2017. évben kapott támogatása
elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

és

az

szóló

önkormányzati

adósságot

keletkeztető

rendelet

ügyletek

10./

Előterjesztés az Anarcs Polgárőrszervezet 2017. évben kapott támogatása
elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

A n a r c s, 2018. február 13.
Kalinák József
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 13. napján
13.00 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Kalinák József polgármester
Kertész Zoltánné képviselő
dr. Somogyi Gábor alpolgármester
Takács Tamás képviselő
Zatykó Ferenc képviselő

Meghívottak:

Pappné Vass Erzsébet jegyző
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Bori József képviselő
Simon Nóra képviselő

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat,
megállapítja, hogy a 7 fős testületből 5 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 16
órakor megnyitja azt.
Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kertész Zoltánné és Zatykó Ferenc
képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kertész Zoltánné és Zatykó Ferenc
képviselőket választja meg.
Kalinák József polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja
azzal a kiegészítéssel, hogy 10. pontban a Polgárőrszervezet 2017. évi támogatásának
elszámolásáról tárgyaljanak. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Kalinák József polgármester napirendi pontokra vonatkozó módosító
javaslatával egyetért.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.13.)
határozata
az ülés napirendjének módosításáról, új napirend felvételéről
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A képviselő-testület
a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi napirendet veszi fel:
10./

Előterjesztés az Anarcs Polgárőrszervezet
elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

(1. tsp.)

2017.

évben

kapott

támogatása

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről az alábbiakat
adja elő:
-

-

Befejeződött az egészségház 2010-2011. évben megvalósult akadálymentesítésének
utólagos ellenőrzése. Elkészült a jegyzőkönyv, hiányosságokat nem állapítottak meg.
A szociális tűzifa kiszállításra került a képviselő-testület döntésének megfelelően.
2018. január 30-án Doni Emlékmenet vonult végig a településen. Az emlékműnél kis
ünnepséget tartottak az iskolás gyerekek teljes létszámának részvételével.
2018. december 31-ig lépéseket kell tennie az önkormányzatnak a szeméttelep
rekultivációja érdekében. A szemét nagy része már nem az önkormányzat
tulajdonában álló területen van, hanem magántulajdonban, mintegy 500
négyzetméteren. Időközben a tulajdonos állami támogatással erdőtelepítést hajtott
végre, melynek fenntartása még nem járt le. A rekultivációval kapcsolatosan az
önkormányzatnak 2018. március végéig jelentési kötelezettsége van.
Az Invitel Zrt. hálózatának korszerűsítésével kapcsolatos engedélyes tervek
elkészültek. A felújítás során üvegszál vezetéket fognak végigvezetni az Ady Endre
utca 19. szám alatti fejállomásig.
A bölcsőde létesítésére benyújtott pályázattal 9.999.938 forintot nyert el az
önkormányzat, de a támogatási szerződés még nincs aláírva. Aláírás után elkezdhető a
munka.
A Szerencsejáték Zrt. 1,5 millió forint támogatást nyújtott a Czóbel kúria
működtetésére.
A csapadékvíz-elvezetési projekthez elkészültek az engedélyek. A vagyonkezelő
hozzájárulását szükséges beszerezni az állami területen lévő záportározó létesítéséhez.
Két EFOP pályázat is nyert, 2018. március 1. napjával indul az egyik tényleges
megvalósulása.
Az egyik pályázat a humán szolgáltatások, a másik a humán kapacitások fejlesztésére
vonatkozik. A támogatással egyenként közel 20 millió forintos kerettel fognak
rendelkezni képzések, rendezvények lebonyolítására. Ezen projektekhez 5 települést
összefogó konzorciumot hoztak létre, 2021. december 31-ig kell teljesíteni a
szerződésben foglaltakat.

Kalinák József polgármester a két ülés között történt eseményekről röviden ennyit kívánt
előadni, megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan.
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Takács Tamás képviselő megjegyzi, hogy a szeméttároló helyzete évek óta nem változott, a
szemetet ugyanúgy elhelyezik ott. Megkérdezi, hogy jelentették-e valahová, hogy a területen
szemét van.
Felveti továbbá, hogy a mezőgazdasági földeknél, a dűlő utak mentén nagyon sok szemét
található. Javasolja, hogy szólítsák fel az ingatlantulajdonosokat a szemét eltakarítására és az
önkormányzat is gondoskodjon róla, hogy ne legyen szemetes a tulajdonában álló ingatlan.
Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen jelezték az illetékes
hatóság felé. A környezetvédelmi hatóság bevizsgálta a szemét mennyiségét, veszélyességét,
rétegvastagságát.
A rekultiváció végrehajtása azonban nagy költség és egyelőre nincs rá pályázati lehetőség.
Véleménye szerint sokáig nem lehet húzni az időt, számolni kell ezen kiadással, mely 30-50
millió forint is lehet.
A mezőgazdasági földek mentén található szemét eltakarítására azt a megoldást javasolja,
hogy helyrajzi szám alapján azonosítsák be az ingatlantulajdonosokat, s jegyzőnő szólítsa fel
az érintetteket a kommunális hulladék felszámolására.
Megérkezik Bori József képviselő, a képviselő-testület 6 fővel van jelen.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan más kérdés, hozzászólás nincs, a képviselő-testület 6
egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (II.13.)
határozata
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztató
tudomásul vételéről
A képviselő-testület a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről,
intézkedésekről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

(2.tsp.)

Előterjesztés a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az előzetes tárgyalás óta jogszabályi változás
nem történt, a kiküldött rendelet-tervezet a törvénynek megfelelően készült el, ezért
elfogadásra javasolja.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan más javaslat nincs, a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.14.)
önkormányzati rendelete
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A településkép védelméről
Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.
§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal;
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság;
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint
- az erről szóló külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt
partnerek
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. § Anarcs Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete(a
továbbiakban: Képviselő-testület) – az általa elfogadott településképi arculati kézikönyvre (a
továbbiakban: Tak.) alapozva – Anarcs település (a továbbiakban: település) sajátos
településképe védelme céljából, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) meghatározottak biztosítása érdekében alkotja meg ezen
településképi rendeletét (a továbbiakban: Tkr.).
A rendelet hatálya
2. § (1) A Tkr. hatálya – a (2) bekezdés kivételével – kiterjed a település teljes közigazgatási
területére.
(2) Nem terjed ki a Tkr. hatálya azokra a településképi szempontból kiemelt jelentőségű
területekre, amelyek törvény, vagy felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján egyedi
településkép-védelem alatt állnak.
A Tkr. alkalmazása
3.§ Amennyiben alkalmazására kerül sor, úgy a Tkr. előírásait a Képviselő-testület által a
településre elfogadott – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) és a településképi követelmények részletes tartalmi
kereteit megállapító, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti –
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településrendezési eszközökkel, továbbá az 1-2. §-okban meghatározott szabályokkal,
valamint az azokban említett törvények végrehajtásra kiadott központi jogszabályokkal
együtt kell alkalmazni.
A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja
4.§ A településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes,
értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező
alakítása:
a)az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos
építményfajtákra is,
b)a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség
megszüntetésére,
c)a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.
A Tkr. értelmező rendelkezések
5. § (1)A Tkr.-ben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a Tktv.-ben és a
végrehajtására kiadott jogszabályokban megállapított fogalmakat, míg azt követő
sorrendben az Étv.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban – különösen az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: OTÉK) megállapított fogalmakat kell irányadónak tekinteni, míg azok
hiányában a más jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni.
(2) A Tkr. szempontjából:
a)Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága
50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
b)Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség,
helyiség együttes)nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla,
illetve felirat;
c)Címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető
tábla, névtábla;
d)Egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú –
hirdetőberendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó
tevékenységet végzők helyéről, irányáról, megnevezéséről, tevékenységéről,
telephelyéről, nyitvatartásiról, megközelítéséről, ill. a település szolgáltató épületeiről
utcáiról ad információt;
e)Épület főgerince: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus
legmagasabb és leghosszabb gerince.
f)Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan
későbbi állapot,melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként
határozott meg.
g)Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai
megalapozására szolgáló, a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek),
szervezet(ek) által készített, esztétikai, műszaki, történeti és természeti vizsgálatot
tartalmazó munkarész.
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h)Helyi védett érték: Településszerkezet, településkarakter szempontjából jelentős
helyi védett településszerkezet, helyi védett utcakép és helyi egyedi védett épület,
műtárgy (építmény) összessége.
i)Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés,
mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű
információkat.
j)Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs.
k)Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága
90%-nál nagyobb mértékben korlátozott.
l)Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet
magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó
berendezés.
II. fejezet
HELYI VÉDELEM
A helyi védelem feladata
6. § (1) A helyi védelmet igénylő építészeti örökség:
a)meghatározása és dokumentálása,
b)védetté nyilvánítása és nyilvántartása,
c)megőrzése és megőriztetése.
(2) A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének
vagy megszüntetésének elősegítése

A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
7. § (1) Helyi építészeti örökség (a továbbiakban: örökség) egyedi, vagy területi védetté
nyilvánítása (a továbbiakban: helyi védelem) a Tkr.-be – annak mellékletébe – történő
felvételével és annak kihirdetésével történik.
(2) A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékeket, elemeket a Tkr. 3. melléklete
állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett örökség pontos
megnevezését, helyét, azonosító adatait, valamint a helyi védelem e § szerinti fokozatát.
(3) Az egyedi helyi védelem fokozata lehet:
a) teljes, vagy
b) részleges, ezen belül:
ba) homlokzat részleges védelme;
bb) utcai homlokzat védelme;
bc) utcai és udvari homlokzat védelme;
bd) épülettagoltság védelme;
be) épületszerkezetek védelme;
bf) egyéb okból történő védelem (különösen.: településszerkezet, telekstruktúra,
utcavonal-vezetés, utcakép, utcakép-részlet, település- és tájkarakter elemek
megőrzése, fennmaradása, fejlesztése miatt).
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(4) A helyi területi védelemmel érintett területté nyilvánítás esetén azt a Tkr. külön
melléklete állapítja meg, melynek tartalmaznia kell a védetté nyilvánítással érintett terület
pontos megnevezését, helyét, azonosító adatait.
(5)A helyi védelem alá helyezést, valamint annak megszüntetését, vagy a Tkr. szerinti
fokozata megváltoztatását kizárólag a Tkr. 3. mellékletének módosításával történhet.
(6) A helyi védelembe vétel a Polgármesterhez címzett erre irányuló kérelem benyújtásával,
írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt egyedi
örökségi elem, vagy az örökségi terület beazonosítására és értékességére vonatkozó
adatokat, így különösen annak:
a)helyét (helyrajzi számát, vagy földrajzi koordinátáit, vagy mindkettőt);
b)megnevezését;
c)jellemzőit (különösen: kora, építmény fajtája, stílusa, anyaga, állapota);
d)lényeges jellemzőit bemutató színes fényképét, továbbá
e)a helyi védelem alá helyezés indokolását, jelentőségét (különösen: az örökség
eredetét, történetét, a hozzá kapcsolható eseményt, történetet);
f)javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy korábbi eredeti állapotába történő
visszaalakítására,
g)a tulajdonos, használó nevét, elérhetőségét.
(7) A helyi védelembe vételt követően annak megszüntetése, vagy a Tkr. szerinti fokozatának
megváltoztatása kizárólag a Tkr. módosításával történhet.
(8) A helyi védelem megszüntetése, vagy megváltoztatása a Polgármesterhez címzett
kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A védelem megszüntetésére,
megváltoztatására irányuló kérelemnek az (5) bekezdés szerintieket kell tartalmaznia.
(9) A helyi védelem alá helyezés, vagy a helyi védelem megszüntetése, megváltoztatása iránti
eljárás megindításáról az örökség tulajdonosát, vagy annak ismerete hiányában az örökség
felett jogszerűen rendelkezőt (a továbbiakban ezek együtt: tulajdonos) minden esetben
írásban értesíteni kell. Az értesítésről a kérelem benyújtását követő 5 (öt) munkanapon belül
a Jegyző gondoskodik.
(10) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül írásban
véleményt nyilváníthat az eljárással kapcsolatosan.
(11)A helyi védelembe vételre irányuló javaslatot, vagy a hivatalból történt kezdeményezést a
Polgármester – a véleményezésre nyitva álló idő leteltét követően, valamint az értékvizsgálat
birtokában – indítványával és annak indokolásával együtt terjeszti elő döntésre a Képviselőtestület soron következő rendes ülése elé. A helyi védelembe vételről, vagy annak
megszüntetéséről szóló érdemi döntésről a tulajdonost – az eljárás megindítására vonatkozó
szabályok szerint – tájékoztatni kell.
(12) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet,
alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem
tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „……(település neve)
Önkormányzat helyi védelem alá helyezte/helyi védett értéke ……..(évszám)”.
(13) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla
elhelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása
és pótlása az önkormányzat feladata.
(14) Helyi védelem alatt álló növényt, növény-együttest az e célra rendszeresített „Helyi
védelem alá vont növény ……..(évszám)” vagy „Helyi védelem alá vont növény-együttes
……..(évszám)” feliratú táblával kell megjelölni, annak közvetlen környezetében. A tábla
elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az
önkormányzat feladata.
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(15) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a
védettséggel összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak
környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata.
A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
8. § (1) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége.
(2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek
megfelelő használattal kell biztosítani.
(3) A helyi védelem alatt álló örökségi értéken végzett bármilyen, a védettséget érintő –
különösen építési – tevékenység végzése során a tulajdonos, míg ha az nem azonos a
tulajdonossal, úgy a tevékenység konkrét végzője a meglévő állapotot köteles megőrizni,
vagy ha abban változást okozott, úgy a tevékenység végeztével a korábbi állapotot
visszaállítani, a megelőző állapotot helyrehozni.
(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy
megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában
önkormányzati hatósági döntéssel az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy
elbontására kötelezheti.
III. fejezet
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
9. § (1)A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó karakterű területek térképi lehatárolását a Tkr. 1.
melléklete tartalmazza.
(2) A településképi arculati kézikönyvben meghatározottaknak megfelelően, településképi
szempontból meghatározó karakterű területek:
a) faluközpont,
(3) A településképi szempontból meghatározó, természeti védelemmel érintett területek:
a) NATURA 2000 terület, tájvédelmi körzet területe, országos jelentőségű
természetvédelmi terület, „ex lege” védett–természeti emlék területek, az országos
ökológiai hálózat területe,
b) tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe,
c) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.

IV. fejezet
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
10. § A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas és nem
alkalmas területek lehatárolását a Tkr. 2. melléklete tartalmazza.
Általános építészeti követelmények
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11.§ (1) A település közigazgatási területén belül az építmények homlokzati színezésére a
pasztell árnyalatú színek alkalmazhatók.
(2) Az utcaképben közvetlenül megjelenő épületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők
és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullámlemez és trapézlemez, valamint bitumenes
hullámlemez alkalmazásával (kivéve gazdasági és üzemi építési övezeteben).
(3) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek (pl. élénkvörös, kék) nem (helyette a földszínek)
alkalmazhatók.

A beépítésre szánt meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti
követelmények
12.§ (1.) Belterületen a beépítésre szánt településképi szempontból meghatározó területekre
vonatkozó területi követelmények a következőek:
a)A kerítés kialakítására vonatkozó előírások:
aa) áttört kerítés esetén oszlopos-lábazatos, fa vagy fém betétmezős kerítés
építése szükséges, 1/3 lábazat és 2/3 áttört betétmező résszel
ab) tömör és részben áttört kerítés esetén a kerítés kapu és gépkocsi bejárati
kapu áttört kialakítású kivitelben kell készüljön.
ac) kerítésbetétként nem alkalmazható fém- és műanyag lemez,
ad) színezésében föld és pasztell színek, kovácsoltvas kerítés esetén
sötétszürke és fekete színek is alkalmazhatók.
b) A Tkr. közterületi-alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg.
13.§ (1.) A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények a következőek:
a) rikító színű fémlemez, cserepes lemez fedés nem alkalmazható.
b) rönkfából gerendaház, valamint könnyűszerkezetes lakóépület nem építhető.
(2) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet
kialakult állapotához igazodjon. A heterogén tömegformálás miatt egyedi követelményt nem
állapít meg a Tkr.
(3) Az építési telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés biztosításához,
igazodjon a környezetében lévő
a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz;
b) kialakult párkánymagasságokhoz;
c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz;
d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz.
(4) Homlokzatok kialakítására a településrész heterogén megjelenése miatt nem állapít meg
minden elemre egyedi követelményt. A környezethez való illeszkedés határozza meg az
egyedi homlokzatkialakítás módját, a következőek szerint:
a) Az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások
arányrendszere, teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek
és tagozatok, továbbá színezés veendő figyelembe.
b) A tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye,
anyaghasználata(fémlemez fedés csak natúr és antracit színben megengedett), annak
színhasználataa környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár lépcsőzetes magasságok
alkalmazásával is.
c) Az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat (műanyag homlokzat
burkolat nem alkalmazható), homlokzati felületi megjelenés tekintetében az épülethez
legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez.
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(5)Magastetős épületen, utcaképben megjelenő napelem, napkollektor a tetősíktól eltérő
hajlásszögben nem helyezhető el.
14.§ (1.) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő
zöldfelület kialakítását, a következőek figyelembe vételével:
a) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növények telepítésével,
b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos
telek használatát fizikailag korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon, teljes
kifejlettsége esetén.
(2) Épületen, építményen, előkertben az energia fogyasztást mérő berendezések és gépészeti
berendezések takarás nélkül nem helyezhetők el.
(3) Épületeken antenna, hírközlési berendezés, klíma kültéri egység az utcafronti
homlokzaton, valamint attól számított 3 méteren belül az oldalhomlokzaton nem helyezhető
el.
(4) A bejárati elő lépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit),
közterületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy az a
kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak
használatához.
A beépítésre nem szánt, védett táji területekbe ékelődő (állattartó-, üzemi-,
mezőgazdasági- üzemi-, különleges-, valamint tanya területekre vonatkozó egyedi
építészeti követelmények
15. § (1) A táj értékeinek megfelelő beépítési mód biztosítása érdekében, az épületek,
építmények szabadon álló építési módban, telepszerűen helyezendők el.
(2) A telepszerű elhelyezésen belüli épület összeépítések csak technológiával igazolt módon és
esetben lehetséges.
16. § (1) Építmények tájba illesztésének biztosítása érdekében:
a) az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületek hosszúkásan
nyújtott tömeggel, magastetős kialakítással kell kialakítani. Ettől eltérni csak
technológiával igazolt módon és esetben lehetséges.
b) az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az
elsődleges, ezen belül a nagyfesztávú ipari csarnoktól a félnyeregtetős és lapostetős
kialakítású egyedi szerkezet is építhető.
c) Szociális, iroda, lakó és szállás épületek modern építészeti anyag és
tömegkialakítással is építhetők. A manzárd tető kialakítás nem lehetséges.
d) Az épületek homlokzata világos, pasztellszínezésűek lehetnek. Tájidegen
színezésnek minősülnek a rikító színek, a neon sárga, neon zöld, élénkpiros, lila, élénk
kék színezések.
e) Az épületek tetőfedése, homlokzati burkoló eleme nem készülhet tükröződő
felülettel. Csak matt színezés, matt fémfelület alkalmazható.
f) Kerítés csak beton lábazat nélkül építhető.
(2) A majorsági/mezőgazdasági üzemi területeken a szélvédelem és a táji látványvédelem
biztosítása érdekében az ingatlan határokon védőfásítás szükséges.
A helyi védelemben részesülő területekre és egyedi elemekre vonatkozó általános
követelmények
17. § (1) A helyi védett értékek körét a Tkr. 3. melléklete tartalmazza.
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(2) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre

kerül, azt a Tkr. 3. mellékletből törölni kell.
(3) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi
megjelenésének biztosítása érdekében az örökség jellegéhez igazodó műszaki megoldások és
építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület és a külső térhasználat (udvar)
esetén is.
A helyi egyedi építészeti követelmény
18. § (1) A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során
meg kell őrizni az épület:
a) tömegformáját, tömegarányait,
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,
c) homlokzati tagozatait,
d) homlokzati díszítőelemeit,
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát.
(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés)
helyettesíthetők.
(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy
ha fellelhető az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a rikító színeket és a
túlzott kontrasztokat.
(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett
épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival összhangban kell
lennie.
(5) A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének
beépítése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett.
(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti
berendezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően
helyezhető el.
V. fejezet
REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
19. § Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglalt kivételekkel – az országos érvényű
jogszabályok szerint helyezhető el.
20. § Építési reklámháló kihelyezésére vonatkozó kérelem esetén, az építési tevékenységi
időtartamára az önkormányzat településképi bejelentési eljárásban engedélyezheti az építési
reklámháló kihelyezését, ha a tulajdonos igazolja a felújítás megkezdését.
21. § (1) Helyi népszavazás, települési rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős
eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző legfeljebb 5 naptári
hét időszakban az eseményre vonatkozó hirdetmények elhelyezhetők a településen.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt időszak összesen egy naptári évre maximum 20 naptári hét
időszakra terjedhet ki.
22. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég- és címtáblákat és üzlet
feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő,
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vagy tervezett vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok
ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti
részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.
(2) Utólagos elhelyezésénél az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítani kell, hogy a
berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
(3) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 15%-ánál nagyobb felületén nem
helyezhető el cég- és címtábla, üzlet felirat, információs, vagy más célú berendezés.
(4) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, az előkertben
nem helyezhető el.
(5) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület, max. A1-es méretet
meg nem haladó méretben helyezhető el.
(6) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.
(7)Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek esetén
mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér.
(8)Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0m, vastagsága 15 cm lehet.
23. § Védett természeti területeken reklámhordozó berendezések nem, új elektromos és
hírközlési vezetékek csak földkábelben helyezhetőek el.
VI. fejezet
TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
24. § (1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a
polgármester – az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre,
szakmai konzultációt biztosít.
(2) A konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is
lefolytatható.
(3) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:
a) településkép szempontjából meghatározó területen:
aa) új épület építése;
ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, bővítése, utólagos
hőszigetelése;
ad) utcai kerítés építése;
b) településkép szempontjából meghatározó besorolású területeken kívül:
ba) új lakóépület építése;
(4) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester –
javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.
(5) A konzultációról készült emlékeztetőt az általános iratkezelési szabályzat szerint
szükséges kezelni.
VII. fejezet
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS ÉS SZABÁLYAI
25. §(1) A Tvtv. és a R. szerinti kötelező előírás alapján, valamint ezen jogszabályok
általános érvényű előírásaira tekintettel – aTkr.-ben meghatározott különös szabályok szerint
– településképi bejelentési eljárást (a továbbiakban: bejelentési eljárás) kell lefolytatni:
a) valamennyi reklámhordozó elhelyezésének megkezdése előtt;
b) reklám közzétételének megkezdése előtt, a meghatározó területeken.
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(2) A bejelentési eljárást az ügyfél (a továbbiakban: bejelentő) kezdeményezi írásban, a R. és
a Tkr. által megállapított tartalmú bejelentésével (a továbbiakban: bejelentés).
(3) A bejelentést – papír alapon – a Polgármesterhez címezve, a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani.
(4) Reklámhordozó és reklám közzététele esetén a bejelentéshez mellékelni kell – ha a
kötelező mellékletként benyújtandó építészeti-műszaki terv nem, vagy nem megfelelően
tartalmazza – a bejelentő értelemszerű módon tett írásbeli nyilatkozatát az V. fejezetben
foglalt településképi követelmények, feltételek teljesítéséről, s annak módjáról (pl.: használt
anyag, technológia, mennyiség, megjelenés: forma, méret, stb.).
VIII. fejezet
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS BÍRSÁG
26. § (1) A településkép érvényesítési eszközök döntéseinek betartását a főépítész –
alkalmazásának hiányában a polgármester - ellenőrzi. A mulasztásokat - amennyiben
tudomására jut - kivizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján jár el.
(2) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása
esetén, a Polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is
kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot fennmarad.
(3) A településképi bírság befizetésének és behajtásának módját az Önkormányzat külön
rendeletben szabályozza.
(4) A településkép érvényesítési eszközök határozatának, emlékeztetőjének be nem tartása
esetén az eljárás a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetést tartalmazó
felszólító levéllel indul. Amennyiben az elmulasztásról szóló tudomásszerzést követően 8
napon belül nem reagál az építtető a felszólításra, a Polgármester településképi bírságot
szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amennyiben a jogszerűtlen állapot
fennmarad.
(5) A településképi bírság összege:
a) településképi szempontból meghatározó és egyéb területeken területi és egyedi
építészeti követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett
építményt érint 500.000 – 100.000 forint között kell esetileg megállapítani,
b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti
követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem
érint 200.000 – 40.000 forint között kell esetileg megállapítani,
c)egyéb településképi és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény be
nem tartása esetén 100.000 – 20.000 forint között kell esetileg megállapítani,
d) kötelező településképi konzultáció elmulasztása esetén 20.000 forint.
VI. fejezet
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉS ÖSZTÖNTÉS
27. § (1) A helyi védelem alá helyezett építészeti örökség védettségből eredő és a
rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó, vagy a védettségből eredő
kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségekhez való hozzájárulás, valamint a Tkr. szerinti
településképi követelmények alkalmazásának elősegítése érdekében az Önkormányzat
részéről helyileg támogatás (a továbbiakban: Támogatás) nyújtható:
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a)az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló külön
önkormányzati rendelet szabályai szerint;
b)a helyi adókról szóló jogszabályokkal összhangban, adókedvezmény, vagy
adómentesség biztosításával, külön önkormányzati rendeletben.
(2) Nem adható Támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül, vagy az
engedélytől eltérően, valamint szabálytalanul végeztek bármilyen – elsősorban – építési
munkát.
VIII. fejezet
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
28. § Jelen rendelet 2018. február hó 15. napján lép hatályba.
29. §(1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Anarcs Község
Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról
szóló 4/2006(V. 12.) KT rendeletének:
a) 10.§ (4) bekezdés,
b) 10.§ (16) bekezdés,
c) 11.§ (4) bekezdés,
d) 28.§,
e) 33.§,
a) 10.§ (4) bekezdés a.) pontja.
30. §(1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Anarcs Község
Képviselő-testületének az Anarcs Község építészeti örökségének helyi védelméről szóló
2/2008 (IV. 04.) KT rendelete.
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1. melléklet a 1/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
A településképi szempontból meghatározó karakterű területek

2. melléklet a 1/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és nyomvonalas elektronikus
hírközlésisajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban
alkalmas és nem alkalmas területek
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3. melléklet a 1/2018. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek

Ssz.
1

Megnevezés, a védelem
típusa
Görög katolikus templom

Cím, hrsz.

Leírás

Anarcs, Kossuth utca 34.
(204 hrsz)

1950. decemberében Dudás Bertalan atya
megbízást
kapott
a
katolikus
egyházközösség
megszervezésére,
templom és parókia építésére Anarcson.
A
Czóbel-kúria
parkjából
500
négyszögölt kapott ezek építésére. Első
ütemben egy 4x8 m-es lelkészi lakás
építésére kaptak engedélyt, ami a mai
szentély területe, később pedig a 8x12 mes kápolna és templom készült el. 197375 között toronnyal és bejárati előtérrel
bővült ki. Ez a több szakaszban történő
építkezés észrevehető az épületrészek
csatlakozásánál.

A rendelet 2018. február 14-én kihirdetésre került.
(3.tsp.)

Előterjesztés a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek
meghatározására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek meghatározása a
költségvetési rendelet része, amely az önkormányzat hitelképességét határozza meg.
Zatykó Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a helyi adók mi alapján növekednek évről évre.
Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy ez az elvárható növekedés, melyet 3-5
%-ban szoktak meghatározni.
Más kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (II.13.)
határozata
saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról
A képviselő-testület
1. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban
Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §
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(1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeit és a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
2. Megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe az 1. pont
szerint kerüljenek beépítésre az adósságot keletkeztető ügyletek
Melléklet a 4/2018. (II.13.) határozathoz
Anarcs Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
forintban!
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
SorÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS
szám
7=(3+4+5+6)
2020.
2018.
2019.
2020.
után
1
2
3
4
5
6
7
13 200
15 972
Helyi adók
12 000 000
14 520 000
55 692 000
01
000
000
Osztalék, koncessziós díjak 02
Díjak, pótlékok, bírságok
03
720000
792000
871200
958320
3341520
Tárgyi eszközök,
immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése,
70 000
77000
84700
93170
324870
vagyonhasznosításból
származó bevétel
04
Részvények, részesedések
értékesítése
05
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó
bevételek
06
Kezességvállalással
kapcsolatos megtérülés
07
Saját bevételek (01+…
18 349
19 091
17 990 000
18 716 796
74 147 728
.+07)
08
800
132
Saját bevételek (08. sor)
8 995 000 9 174 900
9 358 398 9 545 566
37 073 864
50%-a
09
Előző év(ek)ben
keletkezett tárgyévi
fizetési kötelezettség
10
(11+…..+17)
Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása
11
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
12
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
13
Adott váltó
14
Pénzügyi lízing
15
Halasztott fizetés
16
Kezességvállalásból eredő
17
-

20

fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (19+…..+25)
Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és
annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség
összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel
(09-26)

(4.tsp.)

-

-

-

-

-

18
-

19

-

20

-

21
22
23
24

-

25
26

-

-

8 995 000 9 174 900

-

-

-

9 358 398 9 545 566

37 073 864
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Előterjesztés Anarcs Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester előadja, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza a
költségvetésre vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat, a bevételi forrásokat képletszerűen is
magyarázza. A táblázatok tartalmazzák az önkormányzat bevételi és kiadási számait. A
kötelezően ellátandó feladatokra nagyon alacsony összeget nyújt, ugyanakkor irreálisan magas
fejlesztéseket irányoz elő.
Az óvoda, a konyha és az önkormányzat által ellátott feladatokon kívül településüzemeltetési
feladatokat is szerepeltet. A korábbi években kiszervezett feladatokra természetesen az
önkormányzat finanszírozást nem kap, így a szociális és igazgatási feladatok normatívája már
nem jelenik meg a költségvetésben.
Az 1. számú melléklet az önkormányzat 2018. évi bevételeinek várható alakulását mutatja. Ezen
melléklet XI. táblázatában szereplő előző évi előirányzat maradvány a fel nem használt
pénzeszközöket tartalmazza, melyek – az értékpapír állomány értékesítés bevételének működési
része sorban feltüntetett 17.872.093 Ft kivételével - kötött felhasználású támogatások. Az
önkormányzat 2018. évi teljes bevétele: 420.022.308.- Ft. A kiadások kimutatása rendelettervezet 3. számú mellékletétől a 12. számú mellékletéig található.
Az 5. számú mellékletben szerepelnek a segély jellegű kiadások. A házi segítségnyújtásban
résztvevők támogatása sorában szereplő tétel az az összeg, amit a társulásnak utal át az
önkormányzat, mivel a támogatás nem fedezi a kiadást. Előreláthatólag a szociális társulás
költségvetésében közel 3 millió forintot tartalékba tud helyezni idén a Társulási Tanács.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy miért a segélyek között szerepel ez a tétel.
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Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy az átadott pénzeszköz forrását az
önkormányzat maga teremti elő. A megkapott szociális normatívát ezen a területen is fel lehet
használni.
Kalinák József polgármester előadja továbbá, hogy a 6. számú mellékletben a közfoglalkoztatás
kiadásai jelennek meg. A táblázatban csak azok az adatok szerepelnek, amelyre már aláírt
hatósági szerződéssel rendelkeznek. A közfoglalkoztatás két részre osztandó: az egyik része a
tavalyról áthúzódó, 2018. február 28-ig tartó program, a másik pedig 2018. február 1-től
kezdődött 18 ember foglalkoztatásával.
A Védőnői Szolgálat kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza. Az egészségház működési
költségei teljes egészében ide kerülnek könyvelésre.
A 11. számú mellékletben az EFOP pályázattal elnyert kiadások szerepelnek. A vásárolt
szolgáltatások sora a különböző rendezvények, előadások költségeit jeleníti meg. Olyan
rendezvényeket kell majd szervezni, amelybe az egész lakosság, minden korosztály bevonható.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy milyen végzettség kell az állás betöltéséhez és van-e
már jelentkező.
Kalinák József polgármester válaszában elmondja, hogy középfokú iskolai végzettség elegendő a
feladat ellátásához, és a felesége fogja az állást betölteni, részmunkaidőben. Főleg szervezési és
dokumentálási feladatok lesznek.
A 12. számú melléklet az óvoda és a konyha kiadásait tartalmazza. Körülbelül 5 millió forint az
az összeg, amely az önkormányzat költségvetését terheli, mert a normatív finanszírozás nem
fedezi.
A pénzmaradvány vonatkozásában megállapítható, hogy nincs céltartalék, sem működési, sem
felhalmozási formában.
A Magyar Államkincstár felé a napokban jelezték, hogy a nettó finanszírozás 2017. évi
elszámolásával nem értenek egyet, melyre nem kaptak kielégítő választ. Amennyiben nem
történik változás, s az önkormányzat számára nem hoznak kedvező döntést, az államkincstár
vezetését fogják megkeresni a költségvetés nettó finanszírozásának újraszámolása céljából.
Körülbelül 13 millió forint elszámolásáról van szó.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy mekkora összeg maradt tavalyról, ami csökkenti az
idei évet.
Kalinák József polgármester meglátása szerint az idén az összes maradványt fel fogják használni.
Körülbelül 17,5 millió forint szabadon felhasználható volt, ami a mostani költségvetésbe
beépítésre került.
Takács Tamás képviselő szerint ezek rossz hírek, s nem tudni mi várható jövőre. Megjegyzi,
hogy saját fejlesztés nincs. A kényelmes gazdálkodásnak az lett az eredménye, hogy semmilyen
fejlesztést nem tudnak felmutatni.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy két évvel ezelőtt sokkal magasabb volt az
önkormányzat adóbevétele, azóta pedig ez jelentősen csökkent. Az adófizetési morál azonban
nem romlott.
Távozik Kertész Zoltánné képviselő, a képviselő-testület 5 fővel van jelen.
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Takács Tamás képviselő javasolja, hogy készítsenek részletes kimutatást az adók, mezőőri
járulékok, lakásvásárlási támogatások kintlévőségeiről.
Zatykó Ferenc képviselő megkérdezi, hogy indokolt-e a 2. számú mellékletben szereplő közkutas
vízfogyasztás.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy 150 méterenként kell biztosítani az egészséges
ivóvízhez jutás lehetőségét. Jelenleg 17 közkút van a faluban, amelynek a fogyasztását nem méri
a szolgáltató.
Takács Tamás képviselő nem ért egyet azzal, hogy a szociális ellátó épületét az önkormányzat
működteti. Véleménye szerint az önkormányzat olyan szolgáltatást tart fenn, amely évek óta
veszteséges, ezért átgondolandó, hogy nem kellene-e átadni más fenntartónak.
A költségvetési rendelet-tervezet módosítására javasolja, hogy a mezőőri járulék bevétele 700
ezer forint helyett 1 millió forint legyen.
Javasolja továbbá, hogy a köztemető fenntartására adott állami támogatást az önkormányzat adja
át az egyházaknak.
Kalinák József polgármester nem ért egyet a javaslatokkal, és ezért nem teszi fel szavazásra
azokat. Véleménye szerint a mezőőri járulék bevételi oldalának megemelése előtt előbb
vizsgálják felül a feltáratlan ingatlanokat, s utána döntsenek róla, hogy számolhatnak-e magasabb
bevételre.
Az egyháznak való pénzeszköz átadását szintén nem tartja indokoltnak, mert jövőre annyival
kisebb állami bevétel várható a feladatra. Hozzáfűzi, hogy az önkormányzat soha nem zárkózik
el az egyházak segítségnyújtásától, a temetők fenntartási költségeinek hozzájárulásától. Mindkét
javaslat hátrányosan érintené az önkormányzat költségvetését. Attól nem zárkózik el, hogy az
önkormányzat megállapodás alapján átvegye a temetők teljes működtetését.
Takács Tamás képviselő javasolja, hogy az Anarcs Polgárőrszervezetnek tervezett 300 ezer forint
átadását – a banki végrehajtási eljárás lezárásáig- csökkentsék 0 forintra. Ez az összeg kerüljön
fejlesztési céltartalékba.
Megérkezik Kertész Zoltánné képviselő, távozik dr. Somogyi Gábor képviselő, a képviselő-testület
5 fővel folytatja munkáját.
Az elhangzott módosító javaslatot Kalinák József polgármester szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület Takács Tamás képviselő módosító javaslatával – mely szerint a 2018. évi
költségvetésben Anarcs Polgárőrszervezet részére átadott 300 ezer forint 0 forintra csökken, és
300 ezer forint épül a fejlesztési céltartalék sorába - 5 egyhangú igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetért.
Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.14.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
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Anarcs Község Önkormányzata 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. §
(1) Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 140.725.338 forintban, finanszírozási bevétel főösszegét
279.296.970 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 362.455.118 forintban, finanszírozási kiadási főösszegét
57.567.190 forintban
c) költségvetési hiányát 221.729.780 forintban állapítja meg, amely felhalmozási hiány.
d) a felhalmozási hiányt finanszírozási bevétellel fedezi, melynek forrása előző évi
költségvetési pénzmaradvány.
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok szerint a 16. és a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok) szerinti bontásban a 2. és a 17. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és
kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 16., 18. melléklet szerinti
részletezettségben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és
kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási feladatok)
szerinti bontásban a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. §
A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet
szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. §
(1) A képviselő-testület az általános tartalékot 0 forintban a céltartalékot 300.000 forintban
állapítja meg.
(2) Az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület
hatásköre.
6. §
A polgármester 600 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
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Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.

1.melléklet
KIMUTATÁS
ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK
ALAKULÁSÁRÓL (forintban)
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
7 753 491
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
3 449 810
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
2 912 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
279 381
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása
1 112 300
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
6 000 000
I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
2 750 698
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása
1 041 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen
17 545 189
II.1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
23 411 700
II.2. Óvodaműködtetési támogatás
3 404 167
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
1 611 000
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
28 426 867
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
16 475 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
18 209 084
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
8 132 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
7 961 244
III.5.c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
2 115 840
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
34 684 084
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
2 505 910
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
2 505 910
I.-IV.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS
ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
83 162 050
V. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
1. TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatásértékű bevétel összesen
Iskola egészségügy finanszírozása
Védőnői szolgálat finanszírozása
Fogorvosi ellátás finanszírozása
2. Támogatás értékű működési bevétel (MVH-tól kapott) összesen
Mezőőrök támogatása
3. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
4. Helyi önkormányzattól átvett támogatásértékű bevétel
5. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen
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8 861 600
84 000
4 118 000
4 659 600
944 000
944 000
9 259 809
9 259 809
0
18 444 379

EFOP-3.9.2-16-2017-00015. pályázat
V. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen

18 444 379
37 509 788

VI.KÖZHATALMI BEVÉTEL
1.1. Helyi adók
Helyi iparűzési adó
1.2. Átengedett központi adók
Gépjárműadó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
1.3. Bírságok
1.4. Pótlékok
1.5. Egyéb bevételek
1.6. Mezőőri járulék
VI. Adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési
kötelezettségek és bevételek összesen

12 000 000
12 000 000
4 130 000
4 000 000
130 000
0
20 000
0
700 000
16 850 000

VII. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
Áru és készletértékesítés bevétele
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Áfa bevétel
Kamatbevétel
Egyéb bevétel
VII. Intézményi működési bevételek összesen

30 000
1 300 000
700 000
0
1 500
2 000
0
2 033 500

VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
2. Pénzügyi befektetések bevétele
VIII. Felhalmozási bevételek összesen
IX. MŰKÖDÉSI ÉS A FELHAMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL
1. Áht-n kívűlről származó működési célú átvett pénzeszköz
2. Áht-n kívűlről származó felhalmozási célú átvett pénzeszköz
IX. Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen
X. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MARADVÁNY ÁTVÉTELE
1. Előző évi működési célú maradvány átvétele
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele
X.Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)

70 000
0
70 000
0
1 100 000
1 100 000

0
140 725 338

XI. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNY, PÉNZMARADVÁNY, VÁLLALKOZÁSI
MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési
34 493 181
ebből közfoglalkoztatás támogatására kapott előleg maradványa
7 944 747
ebből szociális tűzifa pályázat maradványa
3 200 400
ebből 0.havi állami támogatás
2 525 941
ebből értékpapír állomány értékesítés bevételének működési része (szabad felhasználás)
17 872 093
ebből fogorvosi szolgálat 2017. évi leutalt, de át nem adott finanszírozása
1 750 000
ebből szerencsejáték támogatásából működési maradványa
1 200 000
2. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási
244 803 789
ebből adósságkonszolidáció 2015. maradványa
26 199 230
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ebből adósságkonszolidáció 2016. maradványa
ebből TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00008.maradványa
ebből TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00124 maradványa
ebből bölcsődei felújítás maradványa
ebből szerencsejáték támogatásából felhalmozási maradvány
XI.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
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41 356 690
136 401 789
30 546 142
9 999 938
300 000
279 296 970

2. melléklet
Anarcs Község Önkormányzata önkormányzati feladatainak 2018. évi kiadásai kötelező, önként vállalt és
állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban
Kötelező feladatok
Közkutas vízfogyasztás
Szociális bérlakás, szolgálati lakás építményüzemeltetés
Czóbel-kúria üzemeltetése
Sportlétesítmények üzemeltetése
Szociális alapellátó építményüzemeltetése
Iskola építményüzemeltetése
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának kiadásai
Közvilágítás fenntartásának kiadásai
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok kiadásai
Közutak fenntartásának kiadásai
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiadásai
Átadott pénzeszköz
Szociális ellátások
Közfoglalkoztatás
Képviselők és alpolgármester tiszteletdíja
Védőnői szolgálat
Könyvtár
EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat
Önként vállalt feladatok
Átadott pénzeszköz
Önkormányzati fejlesztések
Állami, államigazgatási feladatok
Összesen
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170 865 895
1 360 000
600 000
700 000
500 000
1 100 000
700 000
3 340 252
2 912 000
279 381
0
27 353 808
64 060 790
19 675 400
17 193 258
3 513 300
6 403 367
2 729 960
18 444 379
249 156 413
1 000 000
248 156 413
0
420 022 308

3. melléklet
KIMUTATÁS
Település üzemeltetési feladatok 2018. évi kiadásairól (forintban)
Létszámkeret: 5 fő
Személyi juttatások
alapilletmény
választott tisztségviselők juttatása
cafetéria juttatás
egyéb költségtérítés és hozzájárulás
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
szociális hozzájárulás adó
cafetéria munkáltatói terhe
Munkaadót terhelő járulékok összesen

8 415 000
5 983 200
200 000
897 480
15 495 680
2 982 658
68 440
3 051 098

Dologi kiadások
szakmai anyagok beszerzése
üzemeltetési anyagok beszerzése
informatikai szolgáltatások igénybevétele
egyéb kommunikációs szolgáltatások
közüzemi díjak
bérleti díjak
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
közvetített szolgáltatások
adók, díjak, egyéb befizetések
bankköltség
egyéb szolgáltatások
belföldi kiküldetés
reklám, propaganda
áfa
fizetendő áfa (fordított áfa miatt)
általános tartalék
működési céltartalék
előző évi normatíva visszafizetési kötelezettség
Szerencsejáték Zrt támogatásából működési kiadás
Szerencsejáték Zrt támogatásából rendezvények költségei
Dologi összesen
Mindösszesen
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200 000
600 000
700 000
80 000
95 000
1 070 000
50 000
220 000
650 000
1 525 000
660 000
35 000
175 000
1 000 000
40 000
0
0
507 030
860 000
340 000
8 807 030
27 353 808

4. melléklet
KIMUTATÁS
A 2018. évi átadott pénzeszközökről (forintban)
Sportegyesület támogatása
- labdarúgás
- íjászat
- asztalitenisz
Polgárőrség támogatása
Fogorvosi alapellátás
Iskola egészségügy
Intézményi finanszírozás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha
Összesen

30

1 000 000
800 000
100 000
100 000
0
6 409 600
84 000
57 567 190
65 060 790

5.melléklet
KIMUTATÁS
Anarcs Község Önkormányzat segélyek 2018. évi kiadásáról (forintban)
Bursa Hungarica
Beiskolázási segély
Lakhatási támogatás
Települési támogatás
Újszülöttek támogatása
Házasságkötési támogatás
Temetési segély
Idősek napja
Karácsonyi segély
Hozzájárulás a gyermekek étkeztetéséhez
Házi segítségnyújtásban résztvevők támogatása
Szociális tűzifa
Összesen
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600 000
1 806 000
3 470 000
635 000
880 000
40 000
440 000
1 104 000
5 720 000
1 250 000
530 000
3 200 400
19 675 400

6. melléklet
KIMUTATÁS
a közfoglalkoztatás 2018. évi kiadásairól
Létszámkeret: 21 fő + 1 fő + 9 fő
Személyi juttatások
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (21fő)
Start 2017/2018 áthúzódó közfoglalkoztatás (10 fő) január 31-ig
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (18 Fő) február 1-től-június 30-ig
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulás adó
Munkaadót terhelő járulékok összesen
Dologi kiadások
kisértékű eszközök beszerzése
áfa
Összesen
Mindösszesen

5 461 215
1 747 050
7 669 700
14 877 965
1 472 964
1 472 964

663 251
179 078
842 329
17 193 258
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7. melléklet
KIMUTATÁS
A Képviselők 2018. évi tiszteletdíjáról (forintban)
Képviselők tiszteletdíja
Alpolgármester tiszteletdíja
Szociális hozzájárulás adó
Összesen

1 980 000
960 000
573 300
3 513 300
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8. melléklet
KIMUTATÁS
A Védőnői Szolgálat 2018. évi kiadásairól (forintban)
Létszámkeret: 1 fő
Személyi juttatások
illetmény
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulás adó
Munkaadót terhelő járulékok összesen

3 572 232
3 572 232
696 585
696 585

Dologi kiadások
szakmai anyagok
üzemeltetési anyagok
egyéb kommunikációs szolgáltatások
közüzemi díjak
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
egyéb szolgáltatások
kiküldetések
áfa
egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások összesen
Mindösszesen

85 000
110 000
170 000
1 055 000
35 000
210 000
10 000
449 550
10 000
2 134 550
6 403 367
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9.melléklet
KIMUTATÁS
a könyvtár 2018. évi kiadásairól (forintban)
Létszámkeret: 1 fő 4 órás
Személyi juttatások
- alapilletmény
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulás adó
Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 596 000
1 596 000
311 000
311 000

Dologi kiadások
vízdíj
gázdíj (átszámlázott)
villamosenergia díj (átszámlázott)
internet
karbantartási anyagok
ÁFA
Összesen
Mindösszesen

28 000
340 000
150 000
70 000
60 000
174 960
822 960
2 729 960
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10. melléklet
KIMUTATÁS
A 2018. évi fejlesztések, beruházások kiadásairól
Első lakáshoz jutók támogatása
Fejlesztési céltartalék (pályázatok önereje, pályázatok előkészítése)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi
fel nem használt - szociális ellátó felújítása nettó összeg)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2015. évi
fel nem használt - szociális ellátó felújítása áfa)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi
fel nem használt - településrendezési terv nettó összeg)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi
fel nem használt - településrendezési terv áfa)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi
fel nem használt - útfelújítás nettó összeg)
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása (2016. évi
fel nem használt - útfelújítás áfa)
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése nettó összeg
TOP.2.1.3-15-SB1-2016-00008 belvízelvezető építése áfa
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása nettó összeg
TOP.3.2.1-15-SB2-2016-00124 szociális ellátó energetikai felújítása áfa
Bölcsődei felújítás nettó összeg
Bölcsődei felújítás áfa
Bölcsödei felújítás önerő
Szerencsejáték támogatásából bútorzat beszerzés
Összesen
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2 000 000
300 000
20 629 315
5 569 915
6 376 000
1 721 520
26 188 323
7 070 847
107 402 984
28 998 805
24 052 080
6 494 062
8 288 386
2 237 864
526 312
300 000
248 156 413

11. melléklet
KIMUTATÁS
az EFOP-3.9.2-16-2017-00015 pályázat 2018. évi kiadásairól
Létszámkeret: 1 fő 10 hónapra 4 órás
Személyi juttatások
- alapilletmény
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
Szociális hozzájárulás adó
Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 360 000
1 360 000
265 200
265 200

Dologi kiadások
kisértékű eszközök beszerzése
vásárolt szolgáltatások
áfa
Összesen
Mindösszesen

2 477 494
10 765 954
3 575 731
16 819 179
18 444 379
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12. melléklet
KIMUTATÁS
Az Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha 2018. évi kiadásairól (forintban)
Létszámkeret: 7 fő + 5 fő
Személyi juttatások
alapilletmény
egyéb kötelező illetménypótlék
egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás
jubileumi jutalom
állományba nem tartozók juttatásai
Személyi juttatások összesen
Munkaadót terhelő járulékok
szociális hozzájárulás adó
Munkaadót terhelő járulékok összesen

34 120 800
2 276 940
780 000
2 412 254
324 000
39 913 994
7 783 229
7 783 229

Dologi kiadások
élelmiszer
szakmai anyagok beszerzése
karbantartási anyagok
kisértékű tárgyi eszköz
tisztítószer
irodaszer, nyomtatvány
munkaruha, védőruha
könyv
folyóirat
egyéb információhordozó
telefondíj
szállítási szolgáltatás
karbantartás, kisjavítás
vízdíj
gázdíj
villamosenergia díj
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások
belföldi kiküldetés
pénzügyi szolgáltatások kiadásai
fizetendő áfa
ÁFA
Összesen
Mindösszesen

9 621 000
300 000
400 000
300 000
750 000
130 000
150 000
50 000
50 000
25 000
80 000
100 000
400 000
323 000
1 143 000
800 000
320 000
142 400
100 000
200 000
276 000
2 377 500
18 037 900
65 735 123
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13. melléklet

Közvetett támogatások
a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege,

6 500 000

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege,
c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából
kedvezmény, mentesség összege, és

származó

bevételből

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.
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nyújtott

1 020 400

14. melléklet

KIMUTATÁS
Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési
szervek
megnevezése

Közfoglalkoztatottak Összes
száma
létszám

Létszám

Anarcs Község
Önkormányzata
Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda
Összesen
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8

31

39

12
20

0
31

12
51

15. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
Adatok Ft-ban
Kiadás vonzata évenként
Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettség jogcíme

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

2.
3.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)
Beruházás feladatonként

0
0

0
0

0
0

0
0

4.
4.1.

Felújítás célonként
Világításkorszerűsítés

776 000
776 000

776 000
776 000

776 000
776 000

2 328 000
2 328 000

5.

Összesen

776 000

776 000

776 000

2 328 000

2008.
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2018.

2019.

Összesen

Sorszám

2020.

16. melléklet
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KIEMELT
ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Anarcs Község
Önkormányzata

A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása
Működési és felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből
származó felhalmozási bevétel
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
államháztartáson kívülről
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány
Bevételek összesen
Működési költségvetés előirányzat csoport
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Beruházások
ebből EU forrásból származó
Felújítások
ebből EU forrásból származó
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiadások összesen
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Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda és Konyha

83162050
37509788
16850000
2033500

57567190
7218580

70000
1100000
279296970
420022308
171865895
39841877
6370147
40917681
19675400
65060790
248156413
144799309
0
101057104
0
2300000
420022308

949353
65735123
65735123
39913994
7783229
18037900
0
0
0
0
0

65735123

17. melléklet
Kiadások kötelező, önként vállalt és állami,
államigagatási feladatonkénti bontásban
kötelező
Önként vállalt
állami, államigazgatási
Összesen

Anarcsi Czóbel
Anarcs Község
Minka Óvoda
Önkormányzata
és Konyha
Összesen
170865895
65735123
236601018
249156413
0
249156413
0
0
420022308
65735123
485757431
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18. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai és bevételei
mérlegszerűen

Anarcs Község
Önkormányzata

Anarcsi Czóbel Minka
Óvoda és Konyha

A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása

83162050

0

Működési és felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel

19065409
16850000
2033500

57567190
0
7218580

70000

0

1100000
31140557
153421516

0
0
64785770

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből
származó felhalmozási bevétel
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
államháztartáson kívülről
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány
Működési bevételek összesen
A helyi önkormányzatok általános működésének és
ágazati feladatainak támogatása

0
0

Működési és felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel

18444379
0
0
0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből
származó felhalmozási bevétel

0

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
államháztartáson kívülről
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Működési költségvetés előirányzat csoport
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Beruházások
ebből EU forrásból származó
Felújítások
ebből EU forrásból származó
Egyéb felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
EGYENLEG HIÁNY/TÖBBLET
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0

248156413
266600792
420022308
171865895
39841877

0
64785770
65735123
39913994

6370147
40917681
19675400
65060790
248156413
144799309
0
101057104
0
2300000
420022308

7783229
18037900
0
0
0
0
0
0
0
0
65735123

19. melléklet
Kimutatás Anarcs Község Önkormányzata kiadásairól rovatonként
Rovat
kód
K1101
K1107
K1110
K121
K2
K311
K312
K321
K322
K331
K333
K334
K335
K337
K341
K342
K351
K352
K355
K48
K5021
K512
K513
K64
K67
K71
K74
K86
K915

Megnevezés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
Béren kívüli juttatások
Egyéb költségtérítések
Választott tisztségviselők juttatásai
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közvetített szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások
Egyéb nem intézményi ellátások
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Ingatlanok felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Összesen
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Eredeti előirányzat
29821197
200000
897480
8923200
6370147
285000
1770000
700000
320000
7773512
1070000
85000
220000
15360954
45000
175000
8765440
40000
660000
19675400
507030
7493600
300000
117155949
30784105
79572523
21484581
2000000
57567190
420022308

20. melléklet

Kimutatás Anarcs Község Önkormányzata bevételeiről rovatonként
Rovat
kód
B311
B351
B354
B36
B401
B402
B403
B406
B4082
B53
B74
B8131
B111
B112
B113
B114
B16
B25

Megnevezés
Magánszemélyek jövedelemadói
Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadók
Egyéb közhatalmi bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Összesen
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Eredeti előirányzat
130000
12000000
4000000
720000
30000
1300000
700000
1500
2000
70000
1100000
279296970
17545189
28426867
34684084
2505910
19065409
18444379
420022308

21. melléklet
Kimutatás Anarcsi Czóbel Minka Óvoda és Konyha bevéteiről és kiadásairól
rovatonként
Eredeti
Rovat kód Megnevezés
előirányzat
B405
Ellátási díjak
5683921
B406
Kiszámlázott általános forgalmi adó
1534659
B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
949353
B816
Központi, irányító szervi támogatás
57567190
Bevétel összesen
65735123
K1101
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
37177740
K1106
Jubileumi jutalom
2412254
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
K122
foglalkoztatottnak fizetett juttatások
324000
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7783229
K311
Szakmai anyagok beszerzése
425000
K312
Üzemeltetési anyagok beszerzése
11051000
K322
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
80000
K331
Közüzemi díjak
2266000
K334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
400000
K336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
320000
K337
Egyéb szolgáltatások
442400
K341
Kiküldetések kiadásai
100000
K351
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
2377500
K352
Fizetendő általános forgalmi adó
276000
K64
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
300000
Kiadás összesen
65735123
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Előirányzat felhasználási terv
A helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatainak
támogatása
Működési és felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevétel
Intézményi működési bevétel
Tárgyi eszközök és immateriális javak
értékesítéséből származó felhalmozási bevétel
Működési és felhalmozási célú átvett
pénzeszköz államháztartáson kívülről
Előző évi előirányzat maradvány,
pénzmaradvány
Bevételek összesen
Működési költségvetés előirányzat csoport
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatása
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés előirányzat
csoport
Beruházások
ebből EU forrásból származó
Felújítások
ebből EU forrásból származó
Egyéb felhalmozási kiadások
Kiadások összesen

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

22. melléklet
XI.
XII.

X.

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

6930171

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

3125816
1404167
169458

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

5833

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

91667

23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748 23274748
35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859
14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158 14347158
3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156 3320156
530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

530846
3409807
1639617
5446733

20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701 20654701
12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609 12066609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425 8421425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
166667
35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859 35001859

A rendelet 2018. február 14-én kihirdetésre került.
(5.tsp.)

Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok megválasztására
Előadó: Pappné Vass Erzsébet jegyző

Kalinák József polgármester a kiküldött előterjesztéshez nem kíván kiegészítést tenni,
megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018. (II.13.)
határozata
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról.
A Képviselő-testület
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján az alábbi
személyeket választja a szavazatszámláló bizottság tagjává:
- Szabóné Takács Ilona, Anarcs, Ady E. u.84.
- Molnár Imréné, Anarcs Petőfi u.73.
- Nagyné Bacskai Anasztázia, Anarcs, Damjanich u.46.
- Tóth Lászlóné, Anarcs, József A. u. 15.
- Punku Tiborné, Anarcs, Széchenyi I. u.57.
- Hercegné Grósz Beáta, Anarcs, Széchenyi I. u.14.
póttagjává:
(6.tsp.)

Szikszayné Kovács Angéla, Anarcs, Vasút u. 6.
Csépke Dóra, Anarcs, Kossuth u. 80.
Bányai Istvánné, Anarcs, Ady E. u. 118.
Herczegné Takács Melinda, Anarcs, Ady E. 30. szám alatti lakosokat.
Előterjesztés a polgármester 2018.
jóváhagyására
Előadó: Kalinák József polgármester

évi

szabadság

ütemezésének

Kalinák József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szabadságát teljes
egészében ki fogja venni, nem kívánja egyéb módon megváltani. Erre már korábban is
ígéretet tett.
Takács Tamás képviselő előadja, hogy ez az első alkalom, amikor a polgármester
szabadságának ütemezéséről tárgyal a képviselő-testület. Véleménye szerint mulasztásos
törvénysértés történt azzal, hogy a testület nem volt tájékoztatva erről a törvényről, s a
polgármesternek törvénytelenül fizették ki a szabadságát 2014-ben.
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Kalinák József polgármester elmondja, hogy korábban nem tudott erről a jogszabályról. A
törvény viszont előírja, hogy munkaviszony megszűnésével a ki nem vett szabadságot ki kell
fizetni a munkavállalónak. Visszautasítja a rágalmat és hozzáteszi, hogy nem fog szabadságra
menni akkor, amikor fontos dolgot kell elintéznie, de ígéri, hogy egyetlen nap szabadságot
sem fog bent hagyni.
Takács Tamás képviselő szerint a szabadságot minden dolgozónak ki kell venni, ki kell adni.
A törvényeket akkor is be kell tartani, ha azok rosszak. Itt hét éven keresztül nem tartották be
ezt a törvényt, ezért a kormányhivatal véleményét fogja kikérni.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy dr. Dolhai Edina jegyző a kifizetést megelőzően
megkérte a kormányhivatal állásfoglalását, amelyben az állt, hogy munkaviszony
megszűnésekor a munkáltató a ki nem vett szabadságot köteles kifizetni.
Kertész Zoltánné képviselő a képviselő-testület nevében kéri Kalinák József polgármestert,
hogy a jövőben mindenképpen találja meg a módját a szabadsága kivételére.
Más hozzászólás nincs, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (II.13.)
határozata
Kalinák József János polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
1./ megtárgyalta a polgármester szabadságával kapcsolatos előterjesztést.
2./ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C.§ (1) – (4)
bekezdéseiben foglaltak alapján Kalinák József János főállású polgármester 2018. évi
(39+49=88 nap) szabadsága igénybe vételét, a következő szabadság felhasználási
ütemezésben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá:
Hó
előző
évek
2018. évi

I.

II.
10

III.
20

IV.
9

V.
10

VI.

VII.

VIII. IX.

X.

XI.

XII.

4

5

5

5

5

10

Felelős: Jegyző
(7.tsp.)

5

Határidő: Folyamatos

Előterjesztés a 202/2017. (III.13.)
kiegészítésére
Előadó: Kalinák József polgármester
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képviselő-testületi

határozat

Kalinák József polgármester az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni, megkérdezi,
hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (II.13.)
határozata
a 202/2017. (III.13.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséről
A Képviselő-testület
a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése – az EFOP-3.9.2-16 humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek felhívásra –
támogatási kérelem benyújtása tárgyú 202/2017. (III.13.) határozatát az alábbi 3./ ponttal
egészíti ki:
„3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggő konzorciumi megállapodás,
okiratok, szerződések aláírására és a további intézkedések soron kívüli megtételére.”
(8.tsp.)

Előterjesztés az Anarcsi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2017. évben
kapott támogatása elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az Anarcsi Hagyományőrző Íjász Egyesület a
kapott támogatással elszámolt, a számlákról készült másolatot a képviselő-testület tagjai
megkapták.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2018. (II.13.)
határozata
az Anarcsi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2017. évben kapott támogatási összeggel
történő elszámolásáról
A Képviselő-testület
az Anarcsi Hagyományőrző Íjász Egyesület 2017. évben kapott támogatási összeggel
történő elszámolását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti
tartalommal e l f o g a d j a.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.
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(9.tsp.)

Előterjesztés az Anarcs Sportegyesület 2017. évben kapott támogatása
elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az Anarcs Sportegyesület az önkormányzati
támogatással elszámolt, a számlákról készült kimutatást a képviselő-testület tagjai megkapták.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (II.13.)
határozata
az Anarcs Sportegyesület 2017. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolásáról
A Képviselő-testület
az Anarcs Sportegyesület 2017. évben kapott támogatási összeggel történő elszámolását
teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal e l f o g a d j a.
Felelős: polgármester
(10.tsp.)

Határidő: azonnal.

Előterjesztés az Anarcs Polgárőrszervezet 2017. évben kapott támogatása
elszámolásának elfogadására
Előadó: Kalinák József polgármester

Kalinák József polgármester elmondja, hogy az Anarcs Polgárőrszervezet az önkormányzati
támogatással elszámolt, 2.698 forint maradvánnyal rendelkeznek. A számlákról készült
kimutatást a képviselő-testület tagjai megkapták.
Kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (II.13.)
határozata
az Anarcs Polgárőrszervezet 2017. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolásáról
A Képviselő-testület
az Anarcs Polgárőrszervezet 2017. évben kapott támogatási összeggel történő
elszámolását teljes terjedelemben megismerte, azt az előterjesztés szerinti tartalommal
e l f o g a d j a.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal.

52

A napirendi pontok megtárgyalását követően Kalinák József polgármester a nyilvános ülést
16.15 órakor bezárja. A 11. és 12. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.
K.m.f.

Kalinák József
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

Zatykó Ferenc
jkv. hitelesítő

Kertész Zoltánné
jkv. hitelesítő
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