
 

 

 

 

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervéről 

 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alap-

törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-

kezőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 

1. § 
 

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatal-

ra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. 
 

2. A költségvetés bevételei és kiadásai 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését  
 

5.073.299 E Ft  költségvetési bevétellel, 

5.612.788 E Ft  költségvetési kiadással, 

                                           539.489 E Ft  költségvetési hiánnyal 
 

állapítja meg. Ebből 88.920 E Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési 

többlete, 628.409 E Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiá-

nya. 

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

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 

bevételeket és kiadásokat az 1.1., 1.2. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-

testület. 
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(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemu-

tatását önkormányzati szinten a 2.1., 2.2. melléklet tartalmazza.  

(4) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt 

előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-

igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 24.1.1.-24.8.2. mellékletek részletezik. 

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az elő-

ző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 

(6) Az Önkormányzat a kiadások között 518.168 E Ft tartalékot hagy jóvá, amelyből  

40.000 E Ft az általános tartalék, 478.168 E Ft a céltartalékok összege.  

(7) A tartalékokkal való rendelkezés jogát – a működési és fejlesztési céltartalék kivéte-

lével - a Képviselő-testület fenntartja magának. A működési és fejlesztési céltartalék 

felett való rendelkezés jogát éves szinten összesen 10-10 millió Ft összeghatárig a 

polgármesterre ruházza. A polgármester rendelkezési jogát akkor gyakorolhatja, ha az 

önkormányzat, vagy költségvetési szerv működésében halasztást nem tűrő probléma 

megoldására előirányzat biztosítása, vagy annak kiegészítése válik szükségessé. Az 

átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolha-

tó.  

(8) A (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először a 

féléves beszámolót megelőzően - köteles beszámolni, a pénzügyi terv módosításával  

egyidejűleg.  
 

3. A költségvetés részletezése 

3. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat  2013. évi költségvetését részletesen a következők 

szerint állapítja meg: 

a) Az Önkormányzat beruházási, felújítási előirányzatait a 14. melléklet tartalmazza. 

b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházáson-

kénti részletezését a 15. melléklet szerint határozza meg. 

c) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 16. 

melléklet szerint határozza meg. 

d) Az Önkormányzat a városüzemeltetési kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint 

határozza meg.  
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e) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennál-

ló kötelezettségeit a 17. melléklet részletezi. 

f) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 

származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 18. melléklet tartalmazza.  

g) Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 19. melléklet 

részletezi.  

h) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet, a szociális ellá-

tások előirányzatát a 13. melléklet szerint határozza meg. 

i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkor-

mányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 23. melléklet tartal-

mazza. 

j) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 

költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves engedélyezett létszám előirányzatot és 

a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3-10. mel-

lékletek szerint határozza meg. 

k) Hitel felvételéről és kezesség vállalásáról a Képviselő-testület dönt. 

l) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénz-

eszközeinek betétben vagy forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzpiaci alap-

ban) történő elhelyezéséről a polgármester dönt.  
 

4. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának főbb szabályai 

4. § 
 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvve-

zetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdál-

kodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.  

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 

kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségét. 

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 

döntést igényel - a polgármester előterjesztésében a Képviselő-testület dönt a 

pénzügyi tervről szóló rendelet egyidejű módosításával. 
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(5) A (4) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, költségvetést érintő 

testületi határozatok, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott elő-

irányzat-módosításai miatt a pénzügyi tervről szóló rendelet módosításáról a Kép-

viselő-testület dönt. 

(6) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, 

annak kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé 

terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.  

(7) Az önkormányzatnál tervezett városi szintű jutalom keret 1.000 E Ft felhasználá-

sáról a polgármester dönt. 

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

mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-

ot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, abban az eset-

ben – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az 

egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy véleményének előzetes kikérésével -  ön-

kormányzati biztost kell kijelölni.  

(9) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tarto-

zásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az adatszolgáltatást az ál-

tala elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a 

tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az Önkor-

mányzat jegyzője részére köteles teljesíteni. 

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet ese-

tében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 
 

5. Az előirányzatok módosítása 

5. § 
 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület 

dönt. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten összesen 30 millió Ft 

összeghatárig a polgármesterre átruházza.  



 5 

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente - először a 

féléves beszámolót megelőzően - köteles beszámolni, a pénzügyi terv módosításával 

egyidejűleg. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 

31-ig gyakorolható. 

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosít-

hatók, a kiadási előirányzatok a kiemelt előirányzatokon belül egymás között átcso-

portosíthatók.  

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 

számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 

juttatások terhére növelhető. 

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 

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

mester a Képviselő-testületet tájékoztatja. 

(7) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb 

az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal 

módosítja a költségvetési rendeletét.  
 

6. A gazdálkodás szabályai 

6. § 
 

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

felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és 

kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 

a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójának ellenjegyzésével ren-

delkeznek. 

7. § 
 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörben 

kialakítani a gazdálkodási szabályaikat. A működést és gazdálkodást meghatározó 

szabályok az önállóan működő intézményekre is vonatkoznak.  

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálko-

dás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás 
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figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 

szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 
 

8. § 
 

(1) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal a heti finanszírozási 

napokon köteles gondoskodni.  

(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-

módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást 

vezetni. 

9. § 
 

(1) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény 

csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszé-

lyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.  

(2) Az igények csak a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának vélemé-

nyezését követően kerülhetnek az illetékes szakmai bizottságok, majd a Képviselő-

testület elé. 

(3) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek és magánsze-

mélyek támogatási kérelmüket az eredeti költségvetés benyújtását megelőző 2 hó-

nappal (tárgyév december 31-ig), illetve a féléves beszámoló elfogadását megelőző 2 

hónappal nyújthatják be. 

(4) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználá-

sára csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.  

(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költségve-

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

után. 

(6) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejű-

leg hagyja jóvá. A feladatelmaradásból vagy hibás tervezésből adódó maradványokat 

a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet 

megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.  
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10. § 

 

(1) A 21. melléklet tartalmazza intézményenként a vezetői pótlékok mértékét. 

(2) A közalkalmazotti illetménypótlékok felső határa: 

1. a munkaközösség vezetői pótlék a pótlékalap 30%-a, 

2. gyógypedagógiai pótlék a köznevelési intézményben 

 a pótlékalap 42%-a, 

3. idegennyelv-tudási pótlék 

 3a) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 100%-a, 

 3b) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-a, 

4. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Városi Rendelőintézet) 36%-a, 

 120%-a, 150%-a. 

5. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Humánszolgáltató Központ) 120%-a, 

6. felzárkóztatási pótlék a pótlékalap 35%-a, 

7. tűzvédelmi pótlék a pótlékalap 30%-a, 

8. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Humánszolgáltató Központ, 

 Városi Rendelőintézet) 100%-a, 

9. csoportvezetői pótlék a pótlékalap (Tiszaújvárosi Intézmény- 

 működtető Központ ) 100%-tól  200%-a 

10. fokozott fizikai és pszichés körülmények között 

 foglalkoztatottak pótléka a pótlékalap  100%-a, 

11. különlegesen nehéz körülmények között dolgozók pótléka 

 a pótlékalap  100%-a, 

12. munkahelyi pótlék a pótlékalap (Humánszolgáltató Központ 

 házi segítségnyújtás)  100%-a, 

13. címpótlékok:  

 13a) főtanácsosi pótlék a pótlékalap 100%-a, 

 13b) főmunkatársi pótlék a pótlékalap 75%-a, 

 13c) tanácsosi pótlék a pótlékalap 50%-a, 

 13d) munkatársi pótlék a pótlékalap 25%-a. 

(3) A rendelet 22.1., 22.2. mellékletei tartalmazzák intézményenként azt a létszámot, 

amelyeknél az önkormányzat, illetve az OEP a pótlékokat finanszírozza. 
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11. § 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények dolgozói részére az ágazati sajá-

tosságokra tekintettel cafetéria rendszert hoz létre.  

(2) Az Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak részére 2013-ban sze-

mélyenként 130.000 Ft/év cafetéria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe 

vehető juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájáru-

lást. 

(3) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére 2013-ban személyen-

ként 200.000 Ft/év cafetéria keretet állapít meg, mely tartalmazza az igénybe vehető 

juttatások után fizetendő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást.   

(4) A cafetéria keretösszege valamennyi önkormányzati intézményben foglalkoztatott 

munkavállaló részére a következő jogcímeken kedvezményes adózású juttatásokra 

használható fel: 

a) fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány,  

b) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

c) önkéntes kölcsönös egészségpénztári hozzájárulás, 

d) Széchenyi pihenőkártya, 

e) iskolakezdési támogatás, 

f) helyi utazási bérlet. 

(5) Az év közben felvételre kerülő dolgozók részére - az első teljes munkában töltött nap-

tól kezdődően - a keretösszeg időarányos része nyújtható. A munkaviszony évközi 

megszűnése esetén a munkaviszonyban töltött időre a cafetéria keret időarányos része 

jár. 

(6) A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a keretösszeg időarányos mértékben jár. 

(7) Nem jár a juttatás a munkából tartósan távol lévő dolgozónak azon időtartam vonat-

kozásában, amelyre illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a tá- 

vollét időtartama meghaladja a 30 napot. A harminc napot meghaladó távollét esetén 

a dolgozót távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. 

(8) A betelt és érvényesítésre leadott Tiszaújváros Kártya cseréje és a be nem telt kártya 

érvényesítése 2013. évben díjmentes. 
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(9) Hivatali munkaidőn kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés, va-

lamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 2013. évben bruttó 10.000 Ft 

összegű szolgáltatási díjat kell fizetni. 

(10) Hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás ellentételezéseként házasságkötés, va-

lamint a bejegyezett élettársi kapcsolat létesítése esetén 2013. évben bruttó 50.000 

Ft összegű szolgáltatási díjat kell fizetni.  
 

12. § 
 

(1) A céltartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben 

eljáró polgármester dönt. 

(2) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal 

vagy azon intézmények feladata, melyek költségvetésébe a céltartalék felosztását kö-

vetően az előirányzat beépült. 

(3) A céltartalékok felhasználásáról szóló döntések végrehajtását az intézményeknél a  

Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. 
 

13. § 
 

(1) Az intézmények a pénzügyi tervben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl. 

(2) Az intézmények a létszámot érintő változásokat kötelesek a végrehajtást megelőzően 

két hónappal a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni. 

(3) Az intézmények létszámváltozással összefüggő adatszolgáltatásra, bejelentésre köte-

lezettek a Polgármesteri Hivatal felé. 
 

14. § 
 

(1) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint az eredeti költségvetés főösz-

szegének 0,3%-a. 

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékot elsősorban elemi károk enyhítésére, elma-

radt bevételek pótlására használja fel.  
 

15. § 
 

A bérlakások elidegenítéséből származó bevételek: 
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a) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek, lakóépület-részek felújítására, kor-

szerűsítésére,  

b) város-rehabilitációra,  

c) településrendezési tervek szerinti lakóövezetbe sorolt területek közművesítésére, 

építési telkek kialakítására és 

d) az EU források felhasználásához szükséges önrész biztosítására használhatók fel. 
 

16. § 
 

A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványt továbbra is működteti, 

függetlenül a vagyonán belüli államháztartáson kívüli bevételek arányától. 

 

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

17. § 

 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer kereté-

ben valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az 

önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető fele-

lős.  

(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hi-

vatal köteles ellenőrizni az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az el-

lenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjeszté-

sekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A jegyző a belső ellenőrzés működ-

tetéséről és a függetlenség biztosításáról köteles gondoskodni. 

 

8. Záró rendelkezések 

18. § 

 

(1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit visszamenőlegesen 

2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 

(2) A rendelet mellékletei: 

1.1.,1.2. melléklet:  Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségve-

tésének pénzügyi mérlege 
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2.1. melléklet:  Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

2.2. melléklet:  Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

3. melléklet: Tiszaújváros Város Önkormányzata 

4. melléklet: Intézmények összesen 

5. melléklet: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

6. melléklet: Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ  

7. melléklet: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ  

8. melléklet: Napközi Otthonos Óvoda   

9. melléklet: Derkovits Kulturális Központ   

10. melléklet: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 

11. melléklet: 2013. évi városüzemeltetési kiadási előirányzatok 

12. melléklet: 2013. évi pénzeszköz átadások előirányzata 

13. melléklet: 2013. évi szociális ellátások előirányzata 

14. melléklet: 2013. évi beruházási, felújítási előirányzatok 

15. melléklet: Beruházási, felhalmozási kiadások előirányzata beruhá-

zásonként  

16. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata felújításonként  

17. melléklet: Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkez-

tető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló köte-

lezettségei 

18. melléklet: Tiszaújváros Város Önkormányzata saját bevételeinek 

részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből szárma-

zó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

19. melléklet: Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. évi adósságot 

keletkeztető fejlesztési céljai 

20. melléklet: Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról 

21. melléklet: Vezetői pótlékok 2013. év  

22.1. melléklet:   Az intézményekben pótlékokban részesülők száma (fő) 

2013. év 

22.2. melléklet:  Az intézményekben címpótlékban részesülők száma (fő) 

2013. év 
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23. melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevé-

telei, kiadásai, hozzájárulások 

24.1.1. melléklet:  Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségve-

tés kötelező feladatainak mérlege  

24.1.2. melléklet:  Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségve-

tés önként vállalt feladatainak mérlege  

24.1.3. melléklet:  Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. évi költségve-

tés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege  

24.2.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Tiszaújváros Város Önkor-

mányzata  

24.2.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Tiszaújváros Város Ön-

kormányzata  

24.3.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Tiszaújvárosi Polgármesteri 

Hivatal  

24.3.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Tiszaújvárosi Polgár-

mesteri Hivatal 

24.4.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Tiszaújvárosi Intézménymű-

ködtető Központ  

24.4.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Tiszaújvárosi Intéz-

ményműködtető Központ 

24.5.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Tiszaújvárosi Humánszolgál-

tató Központ  

24.5.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Tiszaújvárosi Humán-

szolgáltató Központ 

24.6.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Napközi Otthonos Óvoda  

24.6.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Napközi Otthonos Óvo-

da  

24.7.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Derkovits Kulturális Köz-

pont  

24.7.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Derkovits Kulturális 

Központ 
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24.8.1. melléklet:  Kötelező feladatok mérlege Tiszaújváros Városi Rende-

lőintézet 

24.8.2. melléklet:  Önként vállalt feladatok mérlege Tiszaújváros Városi 

Rendelőintézet 

 

 

 

Dr. Molnár Tamás s. k.  Bráz György s. k. 

 jegyző   polgármester 
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