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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2009. augusztus 27-i ülésére a két ülés közötti
eseményekről, intézkedésekről.

Tisztelt Képviselőtestület!

I. A két ülés közötti események:
 Szabadságom ideje alatt, július 20-tól augusztus 7-ig Ficsor Dénes alpolgármester úr

helyettesített.
 Megyei Kistérségi Fórum ülése és a Területfejlesztési Tanács ülése volt, ahol a kistérségi

elnököt helyettesítettem.
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának kérelmére engedélyeztem a

községi címer használatát az iskolai ünnepségeken átadásra kerülő emléktárgyakon.
 Augusztus 10-én a Tisza-menti LEADER Egyesület közgyűlésén vettem részt, ahol

véglegesítve lettek azok a fejlesztési célok, melyekre az FVM rendeletben való megjelenés
után pályázni lehet.

 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett program keretében a „Komplex
kulturális fejlesztések a kistérségekben” c. pályázaton 900.000.- Ft támogatást nyert a
kistérség. Az összeg a 2010. május 8-án Tiszatenyőn megrendezésre kerülő „Vándorló
bográcsok találkozója” c. kistérségi napra lesz felhasználva, amely

 Az Orvosi Rendelő felújításának, bővítésének közbeszerzési eljárása megindult.
 13-án az M4 Fegyvernek-Püspökladány közötti elkerülő szakasz előzetes környezet

hatásvizsgálatához szükséges közmeghallgatás Fegyverneken volt.
 15-én a Tisza-menti LEADER Egyesület a Vidékfejlesztési Fórumot Fegyverneken tartotta.
 16-án Törökszentmiklóson kistérségi ülésen vettem részt.
 22-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. Jász-Nagykun-

Szolnok a tervek szerint minden évben más-más helyszínt kap a térségben.
 11-én a Magyar Államkincstár ellenőrizte a hivatalban az információs táblarendszer

támogatási szerződésében foglaltak teljesítését.
 15-én a szlovákiai Zbrojnyki Falunapon vettünk részt, ahol nagy sikerrel mutatkozott be a

Baldácsy Művészeti Egyesület Pacsirta citerazenekara és az Annaházi Tánccsoport.
 18-án a megyeházi ünnepségen vettem részt, ahol az ünnepi műsort a Baldácsy Művészeti

Egyesület Pacsirta citerazenekara, a Szapáry Népdalkör és az Annaházi Tánccsoport adta.
 A pénzügyi csoportban személyi változás történt: Augusztus 17-től Patakiné Holló Irén végzi

a könyvelési feladatokat Zakar Márta helyett.

 Rendőrségtől kapott tájékoztatás:

Hó Emberölés Testi
sért.

Rablás Garázdaság Bet.lopás Lopás Rongálás Szolgálati
óra

június 2 5 3 580
július 1 1 425

II. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- temetési segély 5
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 48
- lakásfenntart.tám.elutasítás 2
- lakásfenntartási tám.megszünt. -
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B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás 1
- átmeneti segély elut. 1
- ápolási díj megállapítás 3
- ápolási díj megszűnés 1
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés 1
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

III. Polgármesteri keret felhasználás:

a beszámolási időszakban felhasználás:
- pénztári kölcsön (Náhóczki Mihály) 20.000.-
- temetési kölcsön (Túró Géza) 166.808.-
- Fegyverneki Horgász Egyesületnek hozzájárulás a Falunapi költséghez 20.000.-
- Virágvasárnapi hangverseny költségéhez hozzájárulás 28.948.-
- Nemzetközi kerékpáros verseny tám. 100.000.-
maradvány: 313.199.- Ft.

IV. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján megítélt – 200
eFt. és az feletti támogatások március hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek. 1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges
 Közművelődési Alap felosztása:nemleges
 Sportkör támogatása: Július 10-én 1.000 eFt
 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: 200 eFt. feletti támogatás a beszámolási időszakban nem

volt.
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,

szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon hasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

Szerződő fél Szerz.tárgya Értéke eFt.(bruttó)
N e m l e g e s

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások: NEMLEGES

V. Fontosabb jogszabályok

 2009. évi XLVIII. tv. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok
védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról.

 2009. évi XLIX. tv. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosításáról
 2009. évi L. tv. a fizetési meghagyásos eljárásról
 2009. évi LII. tv. a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus

tértivevényről
 134/2009.(VI.23.) Korm.r. a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú

kölcsöneinek állami támogatásáról
 136/2009.(VI.24.) Korm.r. a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
 2009. évi LVI. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. módosításáról szóló 2008. évi CXI. tv.
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hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
átültetésével összefüggő törvénymódosításokról

 2009. évi LVII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. módosításáról

 2009. évi LX. tv. az elektronikus közszolgáltatásról
 2009. évi LXXII. tv. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
 2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól
 2009. évi LXXVII. tv. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó

törvénymódosításokról
 2009. évi LXXVIII. tv. egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról
 2009. évi LXXIX. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

évi XXXI. tv. valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
 2009. évi LXXXI. tv. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. módosításáról
 2009. évi LXXXII. tv. a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. tv. módosításáról
 2009. évi XXXIV. tv. a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában

közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

Fegyvernek, 2009. augusztus 19.

Huber Ferenc
polgármester



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 0 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 22 009 53 448 53 450

Részbenönálló intézmények 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 22 009 53 448 53 450

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 0

06.Ingatlan kezelés 22 009 22 009 22 010

07.Igazgatás 0 31 439 31 440

08.Vízkárelhárítás 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0

Szakfeladat összesen: 22 009 53 448 53 450

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 22 009 53 448 53 450

2009.

VI.30.

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

2. melléklet

2013.05.12 16:05 1/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.

VI.30.

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 0 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0

04.Közutak,hidak

Közutak,hidak összesen 0 0 0

06.Ingatlan kezelés

a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú

Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex
akadálymentesítése 22 009 22 009 22 010

Ingatlan kezelés összesen 22 009 22 009 22 010

07.Igazgatás

1.) Az Újtelepi Óvodaegység lapostető átépítése mosdó
játszóudvar felújítása TEKI pályázat, 0 31 439 31 440

Igazgatás összesen 0 31 439 31 440

10.Vízkárelhárítás

11.Piac,vásár

13.Vízhálózat bőv.

14.Gázhálózatbővítés

16.Köztemető fenntartás

17.Közvilágítás

20.Oktatási és egyéb feladatok

21.Településtiszt.szipp.

22.Települési hulladék kezelés

24.Temetkezési szolg.

25. Máshová nem sorolt szolgáltatás

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és feladatok

Szakfeladatok összesen 22 009 53 448 53 450

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0

Felújítás mindösszesen 22 009 53 448 53 450

2. melléklet

2013.05.12 16:05 2/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 2 387 772

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 100 100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 136 136

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények 0 801 1 805

Intézményi beruházás összesen 145 178 215 756 32 501

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0

02.Növénytermesztés 3 880 3 520 2 640

03.Mezőőri tev. 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 29 992 1 199

06.Ingatlan kezelés 0 781 781

07.Igazgatás 136 298 158 107 24 123

08.Vízkárelhárítás 0 359 359

10. Közcélú foglalkoztatás 0 12 763 0

11.Vízhálózat bőv. 0 1 588 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0

13. Gondnokság 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 20

22.Települési hulladék kezelés 5 000 5 222 222

23. Máshová nem sorolt sport tev. 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 344

26.Húsértékesítés 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0

Szakfeladat összesen: 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények 0 801 1 805

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0

B;Vízmű 0 190 1 194

C;Orvosi rendelő 0 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 1 805

Beruházás mindösszesen: 145 178 215 756 32 501

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2/2009.

(III.2.)

2009. évi költségvetési rendeletének

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

3. melléklet

2013.05.12 16:05
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2/2009.

(III.2.)

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött

maradványból 0 2 159 0

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból 0 42 42

3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból 0 84 84

4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból
átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési

rendelet 12.§.(2) bek. alapján 0 102 102

5.) Vizuáltábla beszerzése 0 0 153

6.) Rendezvénysátor 0 0 391

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 2 387 772

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

1.) Dogs Zenekar eszközvásárlás a 22/2009.(II.23.) számú bizottsági

határozat alapján(dob, mikrofonszett) 0 100 100

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 100 100

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

1.) 1 db EPSON nyomtató vásárlása a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiadás

terhére átcsoportosított ei-ból 0 136 136

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 136 136

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0

02.Növénytermesztés

1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 880 880 0

2.)Vetőgép beszerzése 1 200 696 696

3.) Permetező vásárlás 840 432 432

4.) Szárzúzó berendezés vásárlása 960 1 512 1512

Növénytermesztés összesen 3 880 3 520 2 640

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat 0 4 510 164

2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat 0 8 220 226

3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 511 234

4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 496 231

5.) Vöröscsillag út útépítés 0 255 272

6.) Szivárvány úti telkek 0 0 72

Közutak,hidak összesen 0 29 992 1199

06.Ingatlan kezelés

1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich
J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása 0 781 781

Ingatlan kezelés összesen 0 781 781

07.Igazgatás

1.)Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú

önk.hat. Alapján 52163 52163 19

2.)Települési információs táblarendszer kiépítése 4940 4940 401

3.)az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)

számú, a 65/2009.(IV.2.) számú önkormányzati határozat alapján 79195 77361 0

4.) Település rendezési terv módosítása 0 720 780

5.)1 db server gép beszerzése polgármesteri keretből 0 105 105

6.) 1 db központi mátrix nyomtató beszerzése polgármesteri keretből 0 145 145

3. melléklet

2013.05.12 16:05
4/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2/2009.

(III.2.)

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola

rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb) 0 22673 22673

Igazgatás összesen 136 298 158 107 24123

08.Vízkárelhárítás

1.) A 144/2008.(VIII.28.) számú önk. Határozat alapján a nagykörűi

nádas ingatlanok kisajátítása 0 359 359

Vízkárelhárítás összesen 0 359 359

10.Közcélú foglalkoztatás

1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI

pályázat 0 12 763 0

Közcélú foglalkoztatás összesen 0 12 763 0

11.Vízhálózat bőv.

1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében

előkészítés önrész 0 1 588 0

Vízhálózat bőv. összesen 0 1 588 0

12.Gázhálózatbővítés

Gázhálózatbővítés összesen 0 0 0

13. Gondnokság

Gondnokság összesen: 0 0 0

14.Köztemető fenntartás

Köztemető fenntartás összesen 0 0 0

15.Közvilágítás

Közvilágítás összesen 0 0 0

21.Településtiszt.szipp.

1.) Szennyvízhálózat kiépítés 0 0 20

Településtiszt.szipp.összesen 0 0 20

22.Települési hulladék kezelés

1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 5 000 5 000 0

2.)1 db számítógép konfiguráció beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadások

terhére átcsoportosított ei. Terhére. 0 222 222

Települési hulladék kezelés összesen 5 000 5 222 222

23. Máshová nem sorolt sport tev.

24.Temetkezési szolg.
Temetkezési szolg.összesen 0 0 0

25. Máshová nem sorolt szolg.

1.)Színpad gyártás 0 0 344

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 344

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

Oktatási és egyéb feladatok összesen 0 0 0

Szakfeladatok összesen 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0

B;Vízmű

1.) 1 db Keresőtávcső beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi
kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére 0 190 190

2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése 0 0 1004

Vízmű összesen 0 190 1194

C;Orvosi rendelő

1.) 1 db Hőlésterilizátor beszerzése polgármesteri keretből 0 273 273

2.) 1 db Kompresszor beszerzése polgármesteri keret terhére 0 338 338

Orvosi rendelő összesen 0 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 1 805

Beruházás mindösszesen 145 178 215 756 32 501

3. melléklet

2013.05.12 16:05
5/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 0 0

IV. Művelődési Ház és Könyvtár 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség 0 0 0

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 22 009 53 448 162

Részbenönálló intézmények 0 0 0

Intézményi felújítás összesen 22 009 53 448 162

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0

02.Növénytermesztés 0 0 0

03.Mezőőri tev. 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 0 42

06.Ingatlan kezelés 22 009 22 009 120

07.Igazgatás 0 31 439 0

08.Vízkárelhárítás 0 0 0

09.Piac,vásár 0 0 0

11.Vízhálózat bőv. 0 0 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 0

22.Települési hulladék kezelés 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolgáltatás 0 0 0

26.Húsértékesítés 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0

Szakfeladat összesen: 22 009 53 448 162

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0

B;Vízmű 0 0 0

C;Orvosi rendelő 0 0 0

Részbenön.int.összesen: 0 0 0

Felújítás mindösszesen: 22 009 53 448 162

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2009. évi költségvetési rendeletének

2. számú melléklete / FELÚJÍTÁS

2009.

VI.30.

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

2. melléklet
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.

VI.30.

2/2009.

(III.2.)

7/2009.

VI.04.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp. összesen 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 0 0

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár összesen 0 0 0

V. Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség

Fegyvernek-Örményes Körj. összesen 0 0 0

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0

02.Növénytermesztés

Növénytermesztés összesen 0 0 0

03. Mezőőri tevékenység

Mezőőri tevékenység összesen 0 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Járdafelújítások 0 0 42

Közutak,hidak összesen 0 0 42

06.Ingatlan kezelés

a 141/2008.(VIII.28.) sz. önk. Hat alapján az 1. számú

Annaházi idősek klubbjának felújítása és komplex
akadálymentesítése 22 009 22 009 120

Ingatlan kezelés összesen 22 009 22 009 120

07.Igazgatás

1.) Az Újtelepi Óvodaegység lapostető átépítése mosdó
játszóudvar felújítása TEKI pályázat, 0 31 439 0

Igazgatás összesen 0 31 439 0

10.Vízkárelhárítás

11.Piac,vásár

13.Vízhálózat bőv.

14.Gázhálózatbővítés

16.Köztemető fenntartás

17.Közvilágítás

20.Oktatási és egyéb feladatok

21.Településtiszt.szipp.

22.Települési hulladék kezelés

24.Temetkezési szolg.

25. Máshová nem sorolt szolgáltatás

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és feladatok

Szakfeladatok összesen 22 009 53 448 162

A;Gyermekélelmezési konyha

B;Vízmű

C;Orvosi rendelő

Részbenön.int.összesen: 0 0 0

Felújítás mindösszesen 22 009 53 448 162

2. melléklet

2013.05.12 16:05 2/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

I.Csorba-Mikro térségi Szoc. Alapszolg. Kp. 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk. 0 2 387 772

IV.Művelődési Ház és Könyvtár 0 100 100

V. Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség 0 136 136

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.) 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények 0 801 1 805

Intézményi beruházás összesen 145 178 215 756 32 501

VI.Polgármesteri Hivatal (szakf.)

01.Parkgondozás 0 0 0

02.Növénytermesztés 3 880 3 520 2 640

03.Mezőőri tev. 0 0 0

04.Közutak,hidak 0 29 992 1 199

06.Ingatlan kezelés 0 781 781

07.Igazgatás 136 298 158 107 24 123

08.Vízkárelhárítás 0 359 359

10. Közcélú foglalkoztatás 0 12 763 0

11.Vízhálózat bőv. 0 1 588 0

12.Gázhálózat bőv. 0 0 0

13. Gondnokság 0 0 0

14.Köztemető fennt. 0 0 0

15.Közvilágítás 0 0 0

21.Településtisztaság szippantás 0 0 20

22.Települési hulladék kezelés 5 000 5 222 222

23. Máshová nem sorolt sport tev. 0 0 0

24.Temetkezési szolgáltatás 0 0 0

25.Máshová nem sorolt szolg. 0 0 344

26.Húsértékesítés 0 0 0

27.Oktatási és egyéb feladatok 0 0 0

Szakfeladat összesen: 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények 0 801 1 805

A;Gyermekélelmezési konyha 0 0 0

B;Vízmű 0 190 1 194

C;Orvosi rendelő 0 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 1 805

Beruházás mindösszesen: 145 178 215 756 32 501

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat

2/2009.

(III.2.)

2009. évi költségvetési rendeletének

3.számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

3. melléklet

2013.05.12 16:05
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adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

2/2009.

(III.2.)

I.Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapsz. Közp.

Csorba Mikro-térs. Szoc. Asz. Közp. összesen 0 0 0

II.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda

Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen 0 0 0

III.Orczy Anna Általános Iskola és Szakisk.

1.)nem meghatározott eszközök vásárlása szakképzési kötött

maradványból 0 2 159 0

2.)Digitális fényképezőgép vásárlása szakképzési maradványból 0 42 42

3.)Digitális kamera vásárlása szakképzési maradványból 0 84 84

4.) Számítógép konfiguráció vásárlása dologi kiadásból
átcsoportosított ei. Terhére a 2/2009.(III.2.) számú költségvetési

rendelet 12.§.(2) bek. alapján 0 102 102

5.) Vizuáltábla beszerzése 0 0 153

6.) Rendezvénysátor 0 0 391

Orczy Anna Ált.Iskola és Szakisk.összesen 0 2 387 772

IV.Művelődési Ház és Könyvtár

1.) Dogs Zenekar eszközvásárlás a 22/2009.(II.23.) számú bizottsági

határozat alapján(dob, mikrofonszett) 0 100 100

Művel. Ház és Könyvtár összesen 0 100 100

V.Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség

1.) 1 db EPSON nyomtató vásárlása a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján dologi kiadás

terhére átcsoportosított ei-ból 0 136 136

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség összesen 0 136 136

VI. Polgármesteri Hivatal

01.Parkgondozás

Parkgondozás összesen 0 0 0

02.Növénytermesztés

1.) Erdőtelepítés (tuskózás) 880 880 0

2.)Vetőgép beszerzése 1 200 696 696

3.) Permetező vásárlás 840 432 432

4.) Szárzúzó berendezés vásárlása 960 1 512 1512

Növénytermesztés összesen 3 880 3 520 2 640

03.Mezőőri tev.

Mezőőri tev. összesen 0 0

04.Közutak,hidak

1.) Lehel út útépítés TEKI pályázat 0 4 510 164

2.) Damjanich J. út útépítés TEKI pályázat 0 8 220 226

3.) Vörösmarthy M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 511 234

4.) Zalka M. út útépítés TEKI pályázat 0 8 496 231

5.) Vöröscsillag út útépítés 0 255 272

6.) Szivárvány úti telkek 0 0 72

Közutak,hidak összesen 0 29 992 1199

06.Ingatlan kezelés

1.) A 80/2009.(IV.30.) számú önk. Határozat alapján a Damjanich
J. út 143/c. szám alatti ingatlanban fürdőszoba kialakítása 0 781 781

Ingatlan kezelés összesen 0 781 781

07.Igazgatás

1.)Település központ rehabilitáció az 51/2008.(IV.03.) számú

önk.hat. Alapján 52163 52163 19

2.)Települési információs táblarendszer kiépítése 4940 4940 401

3.)az Orvosi rendelő épületének rekonstrukciója 112/2008.(VI.26.)

számú, a 65/2009.(IV.2.) számú önkormányzati határozat alapján 79195 77361 0

4.) Település rendezési terv módosítása 0 720 780

5.)1 db server gép beszerzése polgármesteri keretből 0 105 105

6.) 1 db központi mátrix nyomtató beszerzése polgármesteri keretből 0 145 145

3. melléklet

2013.05.12 16:05
4/5



adatok 1000 Ft-ban eredeti ei. mód. Ei. Teljesítés
Címek,alcímek,szakfeladatok

2009.

VI.30.

7/2009.

(VI.04.)

2/2009.

(III.2.)

7.) Az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola

rekonstrukciója(nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, …stb) 0 22673 22673

Igazgatás összesen 136 298 158 107 24123

08.Vízkárelhárítás

1.) A 144/2008.(VIII.28.) számú önk. Határozat alapján a nagykörűi

nádas ingatlanok kisajátítása 0 359 359

Vízkárelhárítás összesen 0 359 359

10.Közcélú foglalkoztatás

1.) Közcélú foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzése TEKI

pályázat 0 12 763 0

Közcélú foglalkoztatás összesen 0 12 763 0

11.Vízhálózat bőv.

1.) Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében

előkészítés önrész 0 1 588 0

Vízhálózat bőv. összesen 0 1 588 0

12.Gázhálózatbővítés

Gázhálózatbővítés összesen 0 0 0

13. Gondnokság

Gondnokság összesen: 0 0 0

14.Köztemető fenntartás

Köztemető fenntartás összesen 0 0 0

15.Közvilágítás

Közvilágítás összesen 0 0 0

21.Településtiszt.szipp.

1.) Szennyvízhálózat kiépítés 0 0 20

Településtiszt.szipp.összesen 0 0 20

22.Települési hulladék kezelés

1.)Kétpói hulladéklerakó beruházás végszámla 5 000 5 000 0

2.)1 db számítógép konfiguráció beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú
költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi kiadások

terhére átcsoportosított ei. Terhére. 0 222 222

Települési hulladék kezelés összesen 5 000 5 222 222

23. Máshová nem sorolt sport tev.

24.Temetkezési szolg.
Temetkezési szolg.összesen 0 0 0

25. Máshová nem sorolt szolg.

1.)Színpad gyártás 0 0 344

Máshová nem sorolt szolg. összzesen 0 0 344

26. Húsértékesítés

27. Oktatási célok és egyéb feledatok

Oktatási és egyéb feladatok összesen 0 0 0

Szakfeladatok összesen 145 178 212 332 29 688

Részbenönálló intézmények

A;Gyermekélelmezési konyha

Gyermekélelm.konyha összesen 0 0 0

B;Vízmű

1.) 1 db Keresőtávcső beszerzése a 2/2009.(III.2.) számú

költségvetési rendelet 12.§.(2) bekezdése alapján a dologi
kiadásokból átcsoportosított ei. Terhére 0 190 190

2.) Bontó-, vésőkalapács beszerzése 0 0 1004

Vízmű összesen 0 190 1194

C;Orvosi rendelő

1.) 1 db Hőlésterilizátor beszerzése polgármesteri keretből 0 273 273

2.) 1 db Kompresszor beszerzése polgármesteri keret terhére 0 338 338

Orvosi rendelő összesen 0 611 611

Részbenön.int.összesen: 0 801 1 805

Beruházás mindösszesen 145 178 215 756 32 501

3. melléklet

2013.05.12 16:05
5/5
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
 Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület 2009. augusztus 27-i ülésére az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.79.§. (1) bekezdése értelmében
Fegyvernek Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

A költségvetés eredeti főösszege 1.939.727 eFt. Ez idáig a 2009. évi költségvetés egy alkalommal került
módosításra, mely során a főösszeg 188.974 eFt-tal emelkedett, így a módosított költségvetés főösszege
2.128.701 eFt.
Az önállóan gazdálkodó intézményeknél saját hatáskörben előirányzat módosítás nem történt az I. félévben.

A polgármesteri hatáskörben végrehajtott feladatok az engedélyezett 2.000 eFt-os keret terhére a
következők voltak:

Feladat megnevezése
Összeg (e
Ft)

POLGÁRMESTERI KERET +2.000
1. Számítógép vásárlás -105
2. I. számú fogorvosi körzetbe kompresszor
beszerzése

-338

3. I. számú fogorvosi körzetbe hőlégsterilizátor
beszerzése

-273

4. TISZK működési költség hozzájárulás -47
5. TISZK működési költség hozzájárulás többlet
személyi kiadáshoz -1
6. Központi mátrix nyomtató beszerzése -145
7. Temetési kölcsön -133
8. Temetési kölcsön -139
9. Temestési kölcsön -170
10. 1 fő részére szociális kölcsön -20
11. A Fegyvernei Horgászegyesület működési
költségeinek támogatása (Virágzó Tisza Napja)

-20

12. 1 fő részére temetési kölcsön -167
13. Virágvasárnapi Hangverseny költségeihez
hozzájárulás

-29

Maradvány: 413

A bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként, önkormányzati szinten az 1. számú
melléklet 21-22. oldala tartalmazza.

Összegzés

Az Önkormányzat költségvetésének I. féléves teljesítése

Bevételek: Az önkormányzati szintű bevételek teljesítése 53,19%, ami meghaladja az időarányos szintet.
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A működési bevételek teljesítése 49,89 %-os. A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és
a részben önálló intézmények kivételével az intézmények mindegyike teljesítette az időarányos bevételeket.
A Gondozási Központnál az étkezési bevételek kissé elmaradtak a tervezettől, A Gyermekélelmezési
konyhánál a június havi étkezések bevételei július hónapban realizálódtak, a Fegyverneki Vízműnél szintén a
számlázás miatt áthúzódott a bevétel II. félévre, az Orvosi Rendelőnél a működési költséghozzájárulás II.
negyedéves összege július hónapban volt esedékes.
Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulása megfelelő, időarányos szint feletti, 54, 90% -os.
Ezen belül a helyi adókból időarányosan 5.492 eFt többletbevétel folyt be. Az átengedett SZJA bevételek és
állami támogatások a mindenkori finanszírozási rend szerint alakultak. A felhalmozási és tőke bevételeknél
nagyobb arányú az elmaradás, mert a pénzügyi befektetések tervezett bevételeiből az I. félévben nem
realizálódott.
A támogatás értékű bevételeknél szereplő kistérségi hozzájárulások, OEP finanszírozások a finanszírozási
rendnek megfelelően alakultak.
A véglegesen átvett pénzeszközök bevételeinek önkormányzati szintű teljesítése 4,39%-os, melynek oka,
hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél szereplő pályázati forrásokból eddig nem volt bevétele az
önkormányzatnak.
2009. június 30-án 104.474 eFt folyószámlahitelt vett igénybe az önkormányzat. A terv szerinti
felhalmozási hitelekből 16,76%-ot használtunk fel, a további hitelfelvételek pályázati eredmények
függvényében valósulhatnak meg.
Az előző évi pénzmaradvány 83,05%-ban felhasználásra került a beszámoló időpontjáig. (maradvány az
intézményeknél leírtak szerint.) Az időarányostól magasabb teljesítést mutat a kölcsönök visszatérülése,
65,16%-os %-os. (Levonások érvényesítése LFT-ből, ARS-ből)

Kiadások: Az önkormányzat kiadásait összességében 50,70 %-ra teljesítette, időarányosan. A személyi
juttatások teljesítése 49,54 %-os. A járulékok kiadásai is ennek megfelelően alakultak az I. félévben az
előirányzathoz viszonyított teljesítés 49,63%. A dologi kiadások időarányosa, 6,96%-kal meghaladják a
féléves szintet. A túlteljesítés oka, hogy a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
kivételével, minden önálló és részben önálló intézmény többet fordított dologi kiadásra, mint az előirányzat
50%-a.( intézményeknél részletesen indokolva) A pénzeszköz átadások is a időarányos szint felett
teljesültek.(64,28%) Míg a működési célú pénzeszközátadások önkormányzati szintű teljesítése 58,61%-os,
a felhalmozási célú pénzeszközátadások 220,33 %-os teljesítést mutatnak., melynek oka, hogy a költségvetés
nem tartalmaz minden kötelezettségvállalást a féléves beszámoló időpontjában.
Az egyéb támogatások kifizetései 9,22%-kal meghaladják az időarányos szintet. Megnövekedtek a kereső
tevékenység mellett folyósított ellátások, illetve az álláskeresők részére folyósított rendszeres szociális
segélyek kifizetései.
Az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése 46,52 %-os, alatta marad az időarányos szintnek, mert a
kifizetések nagyobb része a II. félévben lesz esedékes. A felhalmozási kiadások alakulását a pályázati
eredmények befolyásolták, részletes értékelés az előterjesztés további részében található.
A hitel visszafizetés a tervnek megfelelően alakult. 124.597 eFt folyószámla hitelt (2009. január 1-én),
15.000 eFt munkabérhitelt (2009. január 6.), valamint 11.822 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a hitel
szerződések szerinti ütemben és mértékben a beszámolási időszakban. Az adott kölcsönök előirányzata 63,98
%-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra építésre adott kölcsönök teljesítése 90,00 %-
os, az önkormányzati helyi lakásvásárlási és építési kölcsönökből 11,33 % került felhasználásra, míg az
egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz viszonyított teljesítése 93,32 %-os volt a beszámolási
időszakra. A vállalkozók számára jóváhagyott keret teljes egészében felhasználáésra került.
A támogatás értékű kiadások teljesítése igen magas 83,57 %. Ennek oka, hogy az ezen jogcímen tervezett
kiadásokat az Önkormányzat az I. félév során kiegyenlítette : Kistérségi tagdíj, Örményes, Kuncsorba Szoc.
pol. elszámolások 2008. évre vonatkozóan.

Létszám: Az önkormányzati szintű teljesítés 340,36 fő – 95,57%.

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ

-0,5 fő
álláshely nem volt betöltve

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Szalai Sándor Általános Iskola -Örményes

+0,25 fő

Fegyvernek-Örményes Körjegyzőség
(Fegyverneki telephely)

-1,67 fő
1fő tartós keresőképtelensége, valamint 1 betöltetlen
álláshely

Polgármesteri Hivatal +1 fő
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-701015- Ingatlan kezelés, hasznosítás szakfeladat koncepció szerinti engedélyezett létszám február 1-

től, módosításból kimaradt, bére meg van tervezve
Polgármesteri Hivatal
-7518452-Közhasznú foglalkoztatás szakfeladat

-10,75 fő
-év végére a teljesítés az előirányzatnak megfelelően
fog alakulni

Polgármesteri Hivatal
-751867- Köztemető fenntartás

+0,42 fő
-1 fő nem tervezett dolgozó április 15-től van
foglalkoztatva a szakfeladaton

Polgármesteri Hivatal
-751867-Temetkezési szolgáltatás

+0,25
-1 fő május 18-tól foglalkoztatva

Polgármesteri Hivatal
-9309321-Máshová nem sorolt szolgáltatás
szakfeladat

-0,22 fő
-a tervezettlétszámból 1 fő csak 3 hónapot dolgozott
a szakfeladaton, 1 fő 1 havi foglalkoztatása pedig
nem szerepel a költségvetésben)

Gyermekélelmezési Konyha -1 fő
-az élelmezési manager álláshelye betöltetlen

Fegyverneki Vízmű -0,67 fő
. 1 fő 8 órás közfoglalkoztatottnak február 28-ig
volt szerződése, 1 fő 01.01-05. hó középéig
táppénzes állományban volt, majd leszázalékolása
miatt megszűnt a munkaviszonya, április 1-től 1 fő
halőrt foglalkoztatunk (szeptember 30-ig). Év végére
az engedélyezett létszámkeret és teljesítési adtok
összhangban lesznek.

Orvosi Rendelő -0,88 fő
-betöltetlen álláshelyek vannak a védőnői
szakfeladaton

ÖSSZESEN:

A II. félévben a kiadások és bevételek alakulását az intézmények előrejelzései alapján a költségvetésben
már meghatározott feladatok végrehajtása határozza meg.

A módosító javaslatokat a szeptemberi ülésre fogjuk előterjeszteni.

I. CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Az intézmény összességében a bevételeit 47,67 %-ra, kiadásait 44,79 %-ra teljesítette.

Fegyvernek

Bevételek

Az intézményi működési bevételek, ezen belül az étkezési bevétel teljesítése kissé elmarad a módosított
előirányzat időarányos részétől. Ennek több oka van:
-Január hónapban még az előző év december havi étkezést fizetik az ellátottak, az előző évi térítési díjjal.
-Több ellátott esetében nem kérhettük a teljes térítési díjat, mivel az meghaladta jövedelmének a
jogszabályban előírt 25-30 % -át.
- A tervezettnél kevesebb ebédet igényeltek az ellátottak
Az egyéb bevételek házi gondozási, ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat tartalmaz. A házi gondozásért
fizetett térítési díjra szintén igaz az étkezésnél leírt 25 %( házi gondozás ) 30 % ( házi gondozás és étkezés )
-os határ, így vannak ellátottak, akiktől nem lehet elkérni a teljes gondozási és ebéd szállítási díjat. A nappali
ellátásért befizetett térítési díj egy része a fedezete az idősek részére májusban megrendezett Anyák Napi
ünnepségnek.
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Az intézményfinanszírozást a 2/2009.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény.
Támogatásértékű bevételek:
A szociálpolitikai támogatás az étkezési térítési díj befizetés és az élelmezési kiadás függvénye. Mivel a
tervezettől kevesebb ebédet igényeltek az ellátottak, a szociálpolitikai támogatás is e szerint alakul. A
beszámolási időszakban a második negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget mutatja.
Az egyéb támogatásértékű bevétel a Munkaügyi Központ által küldött támogatást mutatja.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.7.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások

A személyi juttatásokon belül a bér felhasználás megtakarítást mutat, melynek oka táppénz és
betegszabadság igénybevétele, a betegszabadságra fizetett díjazás az egyéb személyi juttatások között kerül
elszámolásra.
Az egyéb személyi juttatás is megtakarítást mutat. Ez a tiszteletdíjas gondozók részére ebéd kiszállításért
kifizetendő tiszteletdíj, valamint a képzésre betervezett kiadások megtakarítása, mivel ezek a második
félévre áthúzódnak.
Ugyanakkor növelte az előirányzat felhasználást az itt elszámolt betegszabadság.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadásoknál az előirányzat felhasználása megtakarítást mutat.
A vásárolt élelmezés igénybevétele elmarad az időarányostól, a bevételeknél (tervezettnél kisebb
igénybevétel) miatt.
A kötött dologi kiadások között az energia felhasználás, azon belül a gázenergia mutat többletet.
Az egyéb dologi kiadásoknál már magasabb az eltérés a módosított előirányzathoz képest. A tervezett
irodaszer felhasználás, a postaköltség, a telefondíj valamint a munkáltató által fizetett személyi
jövedelemadó ( telefon használat után ) felhasználása meghaladta az egész évre tervezett előirányzatot
alultervezés miatt ( tervkoncepció szerint ).

A második félévben a fegyverneki telephely esetében, amennyiben az ellátotti létszám nem változik a saját
bevétel és az élelmezési kiadás kisebb mértékben elmarad az eredeti előirányzathoz képest.
A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt.
A létszám, bér, és járulékok az I. félévben a tervezett szerint alakult. Az étkezéshez kapcsolódó kiadás és
bevétel alacsonyabb. Ez várhatóan a II. félévben is így marad.

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Phszichológus foglalkoztatása 450 e Ft
Energia felhasználás 1.336 e Ft
Pénzmaradvány felhasználás
a 5/200.(V.7.) sz. önk. határozat szerint 1.856 e Ft

Tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi az évben várható támogatási igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről:
Fénymásoló vásárlásra 450 e Ft

Kint levőségek 2009.06.30-án:

Térítési dij hátralék 222.881,- Ft

A Szoc.tv. előírásai miatt az ellátottak utólag, következő hó 10-ig fizetik meg a térítési díjakt. Ebből adódik
az, hogy amennyiben nem fizet megszüntetjük az ellátást, de a hátralékot nem minden esetben sikerül
beszedni.
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Örményes

Bevételek

Az intézményi működési bevételek:
Az étkezési bevétel elmarad az időarányostól. Ennek oka, hogy a tervezettől kevesebb ebédet kértek az
ellátottak, ez havonta átlag 200 adag ebédet jelent.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díjat az
eredeti költségvetésben nem terveztük ez okozza a kissé magasabb teljesítést.

Az intézményfinanszírozást a 2/2009.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az
intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal
csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell
kezelni.

A támogatásértékű bevétel a szociálpolitikai támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez
kissé alacsonyabb, melynek oka fent leírt kisebb ebed igény. A beszámolási időszakban a második negyedév
elszámolása még nem történt meg, csak az előleget mutatja.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.7.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások

A személyi juttatások felhasználása a tervezettek szerint alakultak.

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakultak.

A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadás elmarad az időarányostól, okát a bevételnél leírtuk. Az
energia és egyéb dologi kiadások megtakarítást mutatnak.

A második félévben az örményesi telephelyen várhatóan alacsonyabb lesz az étkezési bevétel és kiadás a
tervezettől a kisebb igénybevétel miatt.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A létszám, bér, és járulékok az I. félévben a tervezett szerint alakult. Az étkezési bevétel és kiadás elmaradt a
tervezettől, a II. félévben szintén ez várható.

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás
a 5/2009.(V.7.) sz. önk. határozat szerint 1.784 e Ft

A tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi a fent már leírtak miatt a valós igényt.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről
elektromos kerékpár vásárlása 100 e Ft

Kint levőségek 2008.06.30-án: nincs
Kuncsorba

Bevételek

Az intézményi működési bevételeken belül az étkezési bevétel elmarad a módosított előirányzat képest.
Ennek oka, hogy a nappali ellátásban fizetendő kedvezőbb térítési díj miatt csökkent a szociális étkezést
kérők száma, ahol magasabb a fizetendő térítési díj. Jelentős a hátralék is.
Az egyéb bevétel házi gondozási , ebéd kiszállítási és nappali ellátási díjat takar. A nappali ellátási díj az
eredeti előirányzatban nem szerepel.
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Az intézményfinanszírozást a 2/2009.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet alapján igény szerint kérte az
intézmény. Az alacsonyabb felhasználást az okozta, hogy a 2008. évi pénzmaradványt vette igénybe az
intézmény a kiadások fedezésére, mivel az intézményfinanszírozás előirányzatát a pénzmaradvánnyal
csökkentettük. Ebben az esetben a pénzmaradvány és az intézményfinanszírozás felhasználást együtt kell
kezelni.

A támogatásértékű bevétel a szociálpolitikai támogatás előirányzatát és annak felhasználását mutatja. Ez
kissé alacsonyabb az időarányostól. Okát a bevételnél részleteztük. A beszámolási időszakban a második
negyedév elszámolása még nem történt meg, csak az előleget mutatja.

A pénzmaradványt a 5/2009.(V.7.) sz. önk. határozat szerint az intézmény felhasználta.

Kiadások
A személyi juttatásokon belül a bér a tervezettnek megfelelően alakult.

Az egyéb személyi juttatások megtakarítása az étkezési hozzájárulás megtakarítása. A dolgozók a
természetbeni étkezés helyett az utalványt kérték .

A járulékok a járulékköteles jövedelmeknek megfelelően alakult.

A dologi kiadások felhasználása összességében megtakarítást mutat. Az élelmezési kiadás időarányos, mivel
számlákat utólag fizetjük a június havi étkezési végszámla a következő időszakban kerül kiegyenlítésre. Éves
szinten a tervezett kiadás várhatóan fedezi az igényelt étkezést. Az energia többlet felhasználást mutat,
melyet gáz energia okozott.. Az egyéb dologi kiadásnál kisebb megtakarítás mutatkozik.
A második félévben a kuncsorbai telephelyen várhatóan kisebb lesz az étkezési bevétel az étkezési kiadás
viszont nem változik az eredeti előirányzathoz képest.

A telephelyen sem beruházás, sem felújítás nem történt

A létszám, bér, és járulékok. az élelmezési kiadás az I. félévben a tervezett szerint alakult.

Testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása

Pénzmaradvány felhasználás
a 5/2005.(V.7.) sz. önk. határozat szerint 2.186 e Ft

A tervezett szociálpolitikai támogatás fedezi a szükségletet.

Az intézményfinanszírozást érintő előirányzat módosító javaslat az intézmény részéről
nincs

Kint levőségek 2009.06.30-án:

Térítési díj hátralék 93.045,- Ft

II. TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

1.) Az első féléves gazdálkodás alakulása.
Az intézmény működése zavartalan volt minden telephelyen az I. fél évben. Forrásaink
folyamatosan fedezték aktuális kiadásainkat, pénzhiány miatt tartozásaink teljesítését
átütemezni nem kellett.
A feladatokat igyekeztünk rangsorolni a költségvetési rendeletben foglaltakat betartani.
Likviditási gondjaink nem voltak.
Az intézmény kintlévőségei 2009. junius 30-án: étkezési téritési dij hátralék 23 e Ft.

Fegyverneki Óvodák és Bölcsőde
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2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Óvodák: 2009. I. félévi teljesítése Bevételi: 56,74 %, Kiadási: 53,54 %
Bölcsőde: 2009. I. félévi teljesítése Bevételi: 51,19 %, Kiadási:49,48 %.
A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében az étkezési térítési díjnál van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az

igénybevevők közül az ingyenesen étkezők a tervezettől magasabb arányú, ez a szoc.pol.-nál
jelentkezik többletként. A bölcsödében viszont a tervezett kihasználtságnál nagyobb az
igénybevétel. Egyéb bevételek között szerepel a 2008. évi ÁFA visszatérítés, mely előirányzat
módosítására szeptember hónapban kerül sor.

 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 55,79 %,illetve bölcsödénél 52, 15 %,
eltér a tervezettől,melynek oka a saját bevételeknél taglalt – az elszámolás a II. félévre áthúzódik –
többlet támogatás.

 Egyéb átvett pénzeszközök szülői és magánszemélyi befizetések 610 e Ft, alapítványtól kapott
támogatás úszásoktatáshoz 80 e Ft, pedagógus továbbképzéshez (Németországi) 100 e Ft.

 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,
figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.

 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – óvodák: 52,34 %, bölcsőde: 47,03 %. A

bérfelhasználás teljesítése is tükrözi, hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán
is magas a betegszabadságra kifizetett összeg 373 e Ft, melyet a bérmegtakarítás még fedez. A
jogszabály által előírt kereset-kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változni fog.)
2009. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján az
óvodai fejlesztő program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes
mértékben felhasználásra került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege
időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-
egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra -
MIP csoport tagjainak .

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése időarányos . A jubileumi jutalom kifizetése II.
félévi feladat.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,

melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
 A céljelleggel biztosított összeg (úszásoktatás, nyári tábor, pedagógus továbbképzés, óvodai

fejlesztő program dologi része) teljes mértékben felhasználásra került. A szülők által befizetett
összeg ( előző évi pénzmaradvány is) szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra.

 Az egyéb dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia
költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A gázenergia számlázás havonként történik előleg
formájában – elszámolás következő év márciusban lesz.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük, illetve folyamatban van. Az Annaházi
óvodaegységben a folyosó-öltöző mennyezetének javítását elvégeztük, belső festés,
parkettacsiszolás-lakkozás folyamatban van.
Az évek óta problémát jelentő Szapárfalui óvodaegység lapos tető szerkezete, valamint víz-
szennyvíz vezetékek rossz állapotából adódó gondok megoldódnak. Az Önkormányzat pályázat
útján nyert összegből ezeket elvégzi,ill. elvégezteti a nyár folyamán.
A bölcsőde folyamatos üzemeltetéséhez biztosítottuk a feltételeket. A nyár folyamán a szükséges
tisztasági festés, szellőztető lábazat elkészült.
Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek. A tagóvodák az
előző évi szakmai pénzeszköz maradványukat 80 %-ban felhasználták.

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.
A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény
költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.
Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos
módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).
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4.) Felhalmozási kiadások

2009. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkeztünk.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. fél évi, illetve II. fél évi
várható alakulása.
2009.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3.
pontban foglaltak szerint.

6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok
Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán 150 e Ft úszásoktatáshoz és nyári táborhoz, mely 100 %-
ban végrehajtásra került.

Örményes Napsugár óvoda
2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Az óvoda 2009. I. félévi teljesítése Bevételi: 51,41 %, Kiadási: 44,91 %

A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele

a tervezett 90 %-os kihasználtságot nem éri el az óvodában.
 Egyéb bevételek között szerepel a 2008. évi ÁFA visszatérítés, mely előirányzat módosítására

szeptember hónapban kerül sor.
 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 43,14 %, eltér a tervezettől,melynek oka

– az elszámolás a II. félévre áthúzódik – többlet támogatás.
 Egyéb átvett pénzeszközök szülői befizetések 118 e Ft.
 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,

figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 50,94 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi,

hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán a betegszabadságra kifizetett
összeg 32 e Ft, melyet a bérmegtakarítás még fedez. A jogszabály által előírt kereset-kiegészítés
kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változni fog.) A kiemelkedő munkáért járó kereset-
kiegészítés tervezett összege időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel,
részben pedig alkalmanként egy-egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér
része is itt került felhasználásra - MIP csoport tagjának .

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos . A jubileumi jutalom kifizetése II.
félévi feladat.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,

melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
 A szülők által befizetett összeg szakmai feladatokra folyamatosan kerül felhasználásra. ( a szülők

felé az elszámolás is folyamatosan megtörténik)
 Az egyéb dologi kiadások teljesítése alacsonyabb az időarányostól, ebben közrejátszik az energia

költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként
történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük, illetve folyamatban van..
Továbbra is nagy gondot jelent az óvodaépület vizesedés okozta probléma, melynek megoldása
hosszú távon nem tűr halasztást. Az egyik csoportszobát átmeszeltettük. Az udvari kerítések cseréje
folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal ezen munkálatokban nagymértékben besegített.
Az előző évi pénzmaradványból terveztük a szociális helyiségek berendezéseinek cseréjét, melynek
gyakorlati kivitelezésére akkor kerül sor, amennyiben a beadott épület felújítási pályázat nem járna
sikerrel.

 Szakmai kiadások elsősorban a szülői munkaközösségek befizetéseiből történtek, a nyár folyamán
mintegy 100 e Ft-ot fordítottunk berendezések, felszerelések pótlására, cseréjére.

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.
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A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény
költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.
Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos
módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).

4.) Felhalmozási kiadások
2009. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkeztünk.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi
várható alakulása.
2009.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3.
pontban foglaltak szerint.

6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok
Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán nem volt.

Kuncsorbai óvoda
2.) A módosított tervtől való eltérés okai.

Az óvoda 2009. I. félévi teljesítése Bevételi: 50,95 %, Kiadási: 50,95 %

A bevételek teljesítése időarányos.
 A saját bevételek esetében van némi lemaradás, mely abból adódik, hogy az élelmezés igénybevétele

a tervezett 90 %-os kihasználtságot nem éri el az óvodában.
 Egyéb bevételek előirányzata között szerepel a továbbszámlázott szolgáltatás (iskolának energia

költségek), melynek teljesítése a II. félévben fog megtörténni.
 Átvett pénzeszközök közül a szoc.pol. támogatás teljesítése 52,86 %, eltér a tervezettől,melynek oka

– az elszámolás a II. félévre áthúzódik – többlet támogatás.
 Az intézményfinanszírozás teljesítése időarányos a módosított előirányzathoz viszonyítva,

figyelembe véve az egyszeri kifizetéseket.
 Az előző évi pénzmaradvány az Önkormányzat által jóváhagyott, igénybevétele folyamatos.

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
 A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás – 49,15 %. A bérfelhasználás teljesítése is tükrözi,

hogy személyi feltételek biztosítva voltak. Tárgyév folyamán is magas a betegszabadságra
kifizetett összeg 42 e Ft, melyet a bérmegtakarítás még fedez. A jogszabály által előírt kereset-
kiegészítés kifizetése folyamatos. (2009. július l-től változni fog.) 2009. évben a Fegyvernek-i
Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 9/2008.(III.29.) OKM rendelet alapján az óvodai fejlesztő
program támogatására, mely sikeres volt. A pályázott összeg bér része teljes mértékben
felhasználásra került. A kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés tervezett összege
időarányosan felhasználásra került, részben havi rendszerességgel, részben pedig alkalmanként egy-
egy célfeladat elvégzése után. Az előző évi pénzmaradvány bér része is itt került felhasználásra -
MIP csoport tagjának .

 Az egyéb személyi jellegű juttatások teljesítése az időarányos . – bérlettérítés, dolgozók étkezési
hozzájárulása.

 A járulékok a személyi jellegű juttatások járulékköteles részének függvénye.
 Dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés teljesítése kismértékben eltér az időarányostól,

melynek oka a bevételeknél elemzésre került.
 Az egyéb dologi kiadások teljesítése eltér az időarányostól, ebben közrejátszik az energia

költségeinek egyenlőtlen megoszlása. A villamos energia és gázenergia számlázás havonként
történik előleg formájában – elszámolás következő év márciusban lesz.
A legszükségesebb karbantartási feladatokat elvégeztettük, illetve folyamatban van.(Épület belső
meszelése, csoportszoba parketta csiszolás,lakkozás)

 Szakmai kiadások elsősorban az előző évi pénzmaradványból és a pályázati (óvodai fejlesztő
program dologi része) pénzből történtek, mintegy 90 e Ft.

3.) A II. félévben várható bevételek és kiadások.
A II. félévi várható bevételeink az eredetileg tervezett bevételek. Várható kiadások: az intézmény
költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtása.
Szociálpolitikai támogatással összefüggésben módosítást tervezünk. Az ezzel kapcsolatos
módosítási igény november végére válik ismertté.(támogatásban részesülők miatt).
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4.) Felhalmozási kiadások
2009. I. félév folyamán felújítási, beruházásai pénzeszközzel nem rendelkeztünk.

5.) Kiemelten: a létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások I. félévi, illetve II. félévi
várható alakulása.
2009.I. félévi kiadások teljesítése a 2. pontban leírtak alapján. A II. félévi várható alakulás 3.
pontban foglaltak szerint.

6.) Testületi döntésből adódóan a kiemelt előirányzatok
Kiemelt előirányzat az I. félév folyamán nem volt.

III. ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola
Intézményegység

 Az intézmény 2009. I. félévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,97 %-ra, kiadását
pedig 59,22 %-ra teljesítette, a jelentős eltérés oka a júliusi bér júniusban történő utalása (könyvelésben
átfutó kiadás – intézményfinanszírozás).

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei magasabbak az időarányosnál, mert a közvetített
szolgáltatás (villamosenergia biztosítása a Rubicom-nak) 2008. év II. félévének elszámolása idén történt
meg, valamint nagyösszegű (2.641 eFt.) ÁFA visszaigénylésünk volt, az étkezési bevételek a terv
időarányos részének megfelelőek. A következő félévben az egyéb működési bevételek további
növekedését várjuk, mivel ÁFA önellenőrzést végzünk.

 A támogatásértékű bevételek működési célú része torz képet mutat, mivel a HEFOP pályázat
elszámolása folyamatban van, a 9.000 e Ft igényelt összegből még csak 2.340 eFt. előleget kaptunk meg
(az előirányzat még nem tartalmazza egyik összeget sem).
A szociálpolitikai támogatás 55,9%-os teljesítése időarányosnak mutatkozik, figyelembe véve, hogy a II.
n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszközök esetében kisebb (még nem tervezett) pályázati
bevételek, magánszemély támogatása; a felhalmozási célúnál a befolyt szakképzési hozzájárulások adatai
állnak szemben az (egyenlőre 0-s) előirányzattal.

 Az intézményfinanszírozás 64,08 %-os magas teljesítés arányának legfőbb oka a fentebb említett július
havi nettó bér kifizetése és a HEFOP pályázat megfinanszírozása (6.660 eFt.).

 A személyi juttatások 51,24 %-os, valamint a járulékok 50,87 %-os teljesítése összhangban van az
jelenlegi tervezett számokkal, figyelembe véve a számlázott szellemi tevékenység és a vásárolt oktatási
szolgáltatások 2.750 eFt- os mértékét. A második félévben (a Pedagógiai Szakszolgálat személyi
juttatásait elkülönítve) a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 58,46 %-os mértéke a várakozásnak megfelelő, tekintettel arra, hogy az
első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 87,51 %-os nagyan magas szintű alakulásának két legfőbb oka a HEFOP
előirányzatának hiánya (9.000 e Ft) valamint a számlázott szellemi tevékenység és a vásárolt oktatási
szolgáltatások előirányzatának (2.750 eFt.) rendezetlensége. E két tétel korrekcióját követően még
mindig forráshiány mutatkozik, ennek legfőbb oka hogy az irányító szervezet teljes költsége az
intézményegység költségvetését terheli.
A külön kezelt energia kiadások 117,81%-os teljesítése előrevetíti az erre költségelemre vonatkozó
„sarokszám” tarthatatlanságát.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 57,84 %-os alulteljesítése, a várható bevételek és kiadások
ütemezésének megfelelően alakult.

 A felhalmozási kiadásoknál a beruházások a módosított terv 32,34%-ában teljesültek, a különbség
forrása a zömmel az előző évről áthúzódó szakképzési hozzájárulás.
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 A létszám alakulása a módosított költségvetésben elfogadottaknak megfelelően történt.

A tagintézmény kintlévősége (teljes mértékben élelmezési hátralék): 34.325 Ft.

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény

 A tagintézmény 2009. I. félévi bevételét és kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 55,29 %-
ra teljesítette, tehát időarányosnak mondható.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei magasabbak az időarányosnál, mert a tankönyv
és egyéb kártérítések, valamint a terembérleti díjak magasabbak a tervezettnél, ugyanakkor nagyösszegű
(2.242 eFt.) ÁFA visszaigénylésünk volt, az étkezési bevételek pedig a terv időarányos részének
megfelelőek.

 A támogatásértékű bevételek működési célú része a tervtől magasabban, de a várható bevételek és
kiadások ütemezésének megfelelően alakult.
A szociálpolitikai támogatás 55,81%-os teljesítése időarányosnak mutatkozik, figyelembe véve, hogy a
II. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszköz a vizsgált időszakban nem volt.

 Az intézményfinanszírozás 54,27 %-os teljesítése megfelel az időaránynak.

 A személyi juttatások 52,57 %-os, valamint a járulékok 52,36%-os teljesítése összhangban van az
jelenlegi tervezett számokkal. A második félévben is a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.

 A vásárolt élelmezési kiadások 64,37 %-os mértéke magasabb az időarányosnál, annak ellenére, hogy
az első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 64,37 %-os teljesítése magas mutató, korrekciós tényező a vásárolt oktatási
szolgáltatások előirányzatának (1.024 eFt.) rendezetlensége, valamint a HHH-s pályázat előirányzat
szerkezettől eltérő teljeszítése (személyi juttatás – dologi kiadás arány). Az energia költségek 59,76%-os
teljesítése csak látszólagosan tűnik időarányosnak, ugyanis az előző évi elszámolásnál mind a gáz, mind
az elektromos áram tekintetében visszaigénylő volt.
A dologi kiadások mint egységes kiemelt előirányzat éves elszámolásánál reméljük pótlólagos
forrásbevonásra nem lesz szükség.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 29,82 %-os alulteljesítésének fő oka , hogy az ingyenes tankönyvek
beszerzése a II. félévben történik.

 A felhalmozási kiadások a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

 A létszám alakulása a módosított költségvetésben elfogadottaknak megfelelően történt.

A tagintézmény kintlévősége (ételhulladék térítés hátraléka): 1.310 Ft.

Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény

 A tagintézmény 2009. I. félévi bevételét és kiadásait a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,11 %-
ra teljesítette, tehát időarányosnak mondható.

 Az I. félév folyamán az intézmény működési bevételei magasabbak az előirányzatnál, mivel jelentős
(396 eFt.) ÁFA visszaigénylésünk volt, és az étkezési bevételek 70,21 %-os teljesítése is magasabb az
előirányzatnál.

 A támogatásértékű bevételek működési célú része a tervtől magasabb szinten teljesült, mivel a
szociálpolitikai támogatás 65,22%-os teljesítése magasabb az időarányosnál, akkor is ha ősztől kevesebb
étkezővel számolunk és a II. n.évi elszámolást a könyvelés még nem tartalmazza.

 A működési célra véglegesen átvett pénzeszköz a tagintézményben a vizsgált időszakban nem volt.

 Az intézményfinanszírozás 57,36 %-os teljesítése megfelel az időarányosnak, mivel a
költségtakarékossági intézkedések hatása jobbára a II. félévben mutatkozik meg.

 A személyi juttatások 52,58 %-os, valamint a járulékok 54,11%-os teljesítése megfelel az időarányos
költségvetésnek. A második félévben már a tervezettnek megfelelő alakulást várunk.
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 A vásárolt élelmezési kiadások 68,31 %-os mértéke a várakozásnál magasabb, annak ellenére, hogy az

első félévben az étkezési napok száma magasabb, mint az őszi időszakban.

 A dologi kiadások 65,42 %-os alakulása magasabb az időarányosnál, úgyis, hogy a tankönyvek
megvásárlása a II. félévben történik. Az energia költségek 75,4%-os teljesítése meghatározó a kiemelt
előirányzaton belül, - reméljük, hogy a korszerűsítés hatására az éves előirányzat tartható lesz – ezt
figyelembe véve és az iskolabusz előirányzatánál várhatóan maradvánnyal számolhatunk, reméljük, hogy
pótlólagos forrásbevonásra nem lesz szükség.

 Az ellátottak pénzbeli juttatása 57,84 %-os alulteljesítése, a várható bevételek és kiadások
ütemezésének megfelelően alakult.

 A felhalmozási kiadások a vizsgált időszakban nem voltak tagintézményben.

 A létszám alakulása a módosított költségvetésben elfogadottaknak megfelelően történt.

A tagintézmény kintlévősége (teljes mértékben élelmezési hátralék): 33.108 Ft.

IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Az intézmény összességében bevételeit 61,84 %-ra, kiadásait 52,80 %-ra teljesítette.

BEVÉTELEK

Az intézményi bevételek magasabb százalékú teljesítése az előző évek tapasztalatai szerint időarányosnak
mondható. Az egyéb bevételek teljesítése is az intézmény tevékenységét figyelembe véve megfelelő, mert
ezeknek a bevételeknek a jelentősebb része az első félévben folyik be. Az étkeztetéshez kapcsolódó térítési
díj befizetés elmarad a tervezettől, mivel a természetbeni étkezés helyett az étkezési utalványt kérték a
dolgozók.

Az intézményfinanszírozást az intézmény a 2/2009.(III.2.) sz. önkormányzati rendelet alapján, kérte. Az
időarányosnál magasabb felhasználást az okozta, hogy a nagyobb rendezvények (Gyermekszínjátszó
Találkozó, Majális, Diák-Gulyásfesztivál, Virágzó Tisza Napja ) az első félévre esnek, és az ezek költségeire
biztosított finanszírozást 100 %-ban felhasználtuk.

A támogatásértékű bevételek pályázaton nyert támogatást tartalmaznak.

A véglegesen átvett pénzeszközök a lakossági befizetéseket mutatják.

A pénzmaradványt az intézmény a 5/2009. (V.7.) sz. határozat szerint felhasználta.

KIADÁSOK

A kiadások teljesítése összességében a bevételekhez hasonlóan az intézmény sajátosságainak figyelembe
vételével időarányosnak mondható.
A személyi juttatások, ezen belül a bér felhasználása megtakarítást mutat, melynek oka egyrészt táppénz
igénybevétele, másrészt a betervezett jutalom kifizetésére az első félévben nem került sor. Az egyéb
személyi juttatások alacsonyabb felhasználását az okozza, hogy a képzésekre kifizetendő részvételi díjat itt
terveztük meg, de könyvelni a dologi kiadások között kell.

A járulékok a járulékköteles jövedelmek szerint alakultak.

A dologi kiadások teljesítése összességében kissé magasabb a módosított előirányzathoz képest, de ez
megszokott az intézmény életében.
Az élelmezési kiadás a bevételeknél leírtak miatt alacsonyabb az időarányostól.

A kávéházi árukészlet beszerzését az értékesítés befolyásolja. Az árubeszerzésre fordított kiadás időarányos,
mivel a második félévben tapasztalataink szerint ez a kiadás kisebb lesz, mint az elsőben.
A kötött dologi kiadások között az önkormányzat által vállalt többletfeladat már megvalósult, ezekből a
Gyermekszínjátszó Találkozó, Majális és a Diák-Gulyásfesztivál költségei teljes egészében megjelentek az
intézmény első féléves kiadásai között. A Virágzó Tisza Napja költségeinek csak egy része jelentkezett az
első félévben. Az energia felhasználása valószínűleg az éves szükségletet fedezi a szolgáltató számlázási
problémái miatt.
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Az egyéb dologi kiadások többletfelhasználást mutatnak. Ennek oka, hogy ez is kapcsolódik az előbbiekben
már említett rendezvényekhez. Szükséges elromlott eszközöket ( nyomtató, fűnyíró, sövényvágó ) kellet
pótolnunk.

A II. félévben a kiadások és bevételek várhatóan a tervezett szinten alakulnak.

Felhalmozási kiadások:

Dogs Zenekar részére 22/2009.(II.23.) sz. hat. alapján

Dob mikrofon szett 100 e Ft

A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I. félévben a fent leírtak szerint teljesültek. A II. félévben
várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően alakulnak.

A testületi döntésből adódóan kiemelt előirányzatok felhasználása:
Kötött felhasználású kiadások:

- Energia ( villany, gáz ) 1.391 e Ft
Önkormányzat által vállalt többletfeladatra:

- Weöres S. Orsz. Gyermekszínjátszó Tal. 200 e Ft
- Virágzó Tisza Napja 1.000 e Ft
- Diák-Gulyásfesztivál 600 e Ft
- Majális 200 e Ft
- Útiköltség 80 e Ft

A 5/2009. (V.07.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott
pénzmaradványból:

- dologi kiadások 13 e Ft
- energia maradvány visszafizetése 301 e Ft

Közművelődési alap felhasználása :
A Művelődési Ház és Könyvtár befogadó intézmény

Az Oktatási Közművelődési és Sport bizottság
Dogs Zenekar 22/2009.(II.23.) hat. 100 e Ft
Elnézést Zenekar 23/2009.(II.23.) hat 24 e Ft
Zuhatag Zenekar 24/2009.(II.23.) hat. 50 e Ft
Fea(R)eal Zenekar 25/2009.(II.23.) hat. 26 e Ft

V. FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES KÖRJEGYZŐSÉG

1. Az I. féléves gazdálkodás alakulása:

Az intézmény működése zavartalan volt az I. félévben, a költségvetésben meghatározott időarányos
bevételeink fedezték a kiadásainkat. Likviditási gondjaink nem voltak, a szállítóink felé mindig határidőre
teljesítettük a kifizetéseket.

2. Módosított tervtől való eltérés okai:

2009. I. félévi teljesítése :
- Bevételi: 56,12%-ban,
- Kiadási: 51,42%-ban teljesült

A bevétel teljesítése összességében időarányosnak mondható. A bevételeken belül a működési bevétel
teljesülése 123,49 %, ennek oka a 2008.évre történt közlöny megrendelésünkre utólagosan kapott
árkedvezmény, mely 2009-ben realizálódott.

A támogatás értékű működési bevételek teljesítése %-os arányban nem határozható meg,
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mivel az Európai Parlamenti választásra kapott központi támogatás összege nem volt ismert a költségvetés
elkészítésekor, illetve módosításakor. A kapott bevétel a soron következő módosításkor kerül
előirányzatosításra.

Az intézményfinanszírozás 54,62 %-ra teljesült. A finanszírozás a kiadások felmerülésével azonos
mértékben került felhasználásra. A népszavazásra kapott központi támogatást a képviselőtestület
költségvetési rendelete alapján 360 eFt egészítette ki, mely a következő módosításkor kerül beépítésre.

A pénzforgalom nélküli bevétel - előző évi pénzmaradvány- 100%-ban felhasználásra került az I. félév
során.

adatok ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY
FINANSZÍROZÁS

Fegyvernek Örményes Összesen

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

Eredeti
előir.

Mód.
Előir. Teljesítés %

1.) Finanszírozás
összesen 105442 107534 59777 55,59 17000 17361 8440 48,61 122442 124895 68217 54,62

- állami támogatás 3600 3600 2259 62,75 0 0 44 0 3600 3600 2303 63,97

= körjegyzőség 3600 3600 1930 53,61 0 0 3600 3600 1930 53,61
= 13. havi
illetmény 0 0 329 0 0 0 44 0 0 0 373 0
- önkormányzati

támogatás 101842 101842 54898 53,91 17000 17000 7945 46,74 118842 118842 62843 52,88

Keresetkiegészít. 0 2092 2620 125,2 0 361 451 124,9 0 2453 3071 125,2

2.) Egyéb
támogatás 0 0 1184 0 0 0 261 0 0 1445 0

-népszavazásra
kapott támogatás - 0 1184 0 0 0 261 0 0 0 1445 0

3.) Intézményi
saját bevételek 150 166 173 104,2 0 0 32 0 150 166 205 123,5
4.) Pénzforgalom
nélküli bevételek 712 712 100 0 0 0 0 0 712 712 100
- Előző évi

pénzmaradvány 712 712 100 0 0 0 0 0 712 712 100

Bevétel összesen: 105592 108412 61846 57,05 17000 17361 8733 50,3 122592 125773 70579 56,12

A kiadások teljesítése összességében vizsgálva időarányos.
A személyi juttatások 50,32%-os, a járulékok 51,62%-os teljesítése összhangban van a jelenleg tervezett
számokkal.
A dologi kiadások 58,41%-ra teljesültek. A túllépést az okozza, hogy amíg a könyv, folyóirat, hajtó és
kenőanyag és a szakmai anyag beszerzés és kommunikációs szolgáltatások kiadásai megtakarítást mutatnak,
az egyéb készlet beszerzések kiadásai a különféle szolgáltatási kiadások, a vásárolt közszolgáltatások, illetve
az egyéb befizetések meghaladják az időarányos szintet. Az egyéb készleteknél és a különféle szolgáltatási
beszerzéseknél a népszavazással kapcsolatosan felmerült költségek nem szerepelnek a költségvetésben a
bevételeknél leírt okok miatt. Az egyéb befizetési kötelezettség 75,84%-ra teljesült,
melynek oka, hogy a 712 eFt, a 2008. évi többletfinanszírozás visszautalásra került a Polgármesteri
Hivatalnak, ám az előirányzatban nem szerepel.
A felhalmozási kiadás 100%-ra teljesült. Március hónapban nyomtató vásárlása vált szükségessé, a
beszerzésre a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás nyújtott fedezetet.

adatok ezer Ft-ban

Fegyvernek Örményes Összesen
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Eredeti
előir.

Módo
sí-tott
előir.

Telje-
sítés %

Eredet
i előir.

Módo
sí-tott
előir.

Telje-
sítés %

Eredet
i előir.

Módo
sí-tott
előir.

Telje-
sítés %

KIADÁS
1.)
Személyi
juttatás 74249 75834 38015 50,13 11207 11480 5920 51,57 85456 87314 43935 50,32
2.)
Járulékok 22164 22671 11731 51,74 3438 3526 1791 5079 25602 26197 13522 51,62
3.) Dologi
kiadás 9179 9771 5158 52,79 2355 2355 1925 81,74 11534 12126 7083 58,41
4.)
Felhalmozá
- si
kiadások - 136 136 100 - - - - - 136 136 100

- Beruházás - 136 136 100 - - - - - 136 136 100

Kiadás
összesen 105592

10841
2 55040 50,77 17000 17361 9636 55,50

12259
2

12577
3 64676 51,42

3. II. félévben várható bevételek és kiadások:

Az intézmény kiadásai a II. félévben várhatóan az előirányzatnak megfelelően alakulnak, előre láthatólag
beruházásra nem kerül sor.

4. Felhalmozási kiadások feladatonként és célonként:

Az adócsoportnál az éves előírásokról szóló határozatok, egyenlegközlők időben történő kézbesítéséhez
szükségessé vált nagyobb teljesítményű nyomtató beszerzése.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés
2009. évi eredeti
előirányzat

2009. évi módosított
előirányzat

2009. I.félév
teljesítése

Teljesítés %-ban

1. Nyomtató vásárlás 0 136 136 100

Beruházások összesen: 0 136 136 100

5. Kiemelten:

A létszám-, bér-, járulék-, és dologi kiadások az I. félévben a fent leírtak szerint teljesültek, a II. félévben
várhatóan a módosított előirányzatnak megfelelően alakulnak.

A feladat ellátást végző dolgozók tervszerinti létszáma 41 fő, ebből Fegyverneknél 35 fő, Örményesnél 6 fő.
A teljesített létszám: 39,33 fő, ebből Fegyverneknél 33,33, Örményesnél 6 fő. A tervezett létszámtól való
eltérést 1fő tartós keresőképtelensége, valamint 1 betöltetlen álláshely eredményezte.

6. Az intézmény működésének rövid összefoglalása:

A személyi és tárgyi feltételek a zavartalan működéshez biztosítottak voltak. Az intézménynek kintlévősége
nincs.

VI. POLGÁRMESTERI HIVATAL

2009. június 30-áig a foglalkoztatottak száma 111 fő volt, melyből a polgármester 1 fő, közalkalmazottak 33
fő(ebből részmunkaidős foglalkoztatott 3 fő volt), közcélú, foglalkoztatott 77 fő volt.( ez 8 órásra számítva
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41 fő) A 2009. évi módosított előirányzat szerinti engedélyezett létszámkeret 81,57 fő. Az módosított
előirányzathoz viszonyítva félévkor a teljesítés 86,91 %-os, ami 70,89 főnek felel meg. Az engedélyezett
létszám szakfeladatonkénti megoszlását illetve a teljesítés adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az intézmény kezelésében lévő vagyon állomány bruttó értéke 2009. 06.30 -án 2.247.527 eFt.( a növekedés
28.847 eFt ) A vagyon nettó értéke 1.624.208 eFt.( csökkenés 70.649 eFt)
A kezelésben lévő vagyonban történt változásokat a 2009. év során végzett felújítási munkák, új
beruházások, értékcsökkenések elszámolása, tárgyi eszköz átadás befolyásolta.

Az intézmény 2009. évi költségvetésének módosított bevételi előirányzata (hitel előirányzatokkal együtt
számolva) 1.733.589 eFt. A tervezett bevételek 53,66 %-a teljesült, ami összességében 63.415 eFt
időarányos bevételi többletet jelent jelent. A kiadási előirányzat 1.726.286 eFt volt, kiadásait a
Polgármesteri Hivatal ezen belül, 51,47 %-ra teljesítette. A tervezett kiadásokból 2009. I. félévben
időarányosan 888.596 eFt-tal több valósult meg.

Parkgondozás

Bevételek: -
Kiadások: A szakfeladaton tervezett kiadások összességében 44,77 %-ban időarányos szint alatt teljesültek.
Ezen belül a személyi juttatások 51,47 %-ra , a járulékok 50,58%-ra, a dologi kiadások 29,12 %-ra
teljesültek.
Létszám: 1 fő -100% eltérés nincs.

Növénytermesztés

Bevételek : A tervezett bevételek 20,46 %-a folyt be a félév lezárásáig. Ezen belül az intézményi működési
bevételekből 16,58 % , a támogatás értékű bevételekből 30,11% teljesült. Az időarányos teljesítéstől való
nagyarányú eltérést egyrészt az okozza, hogy a működési bevétek nagy részét a gabona értékesítés árbevétele
teszi ki, ami csak a II. félévben fog realizálódni, másrészt a támogatás értékű bevételeknél mutatkozó
időarányos bevételkiesés, melynek oka, hogy az állami támogatások közül csak a 2008. évről áthúzódó
földalapú támogatás és gázolaj támogatás érkezett meg, az egyéb tervezett támogatások a második félévre
várhatóak.
Kiadások : A kiadások teljesítése a szakfeladaton összességében 37,09%, időarányos szintnél alacsonyabb.
A személyi juttatások teljesítése ezen belül 51,52%-os- időarányosnak tekinthető. A járulék kiadások
teljesítése ennek megfelelően 50,92%-os, a dologi kiadások 31,38%-os teljesítést mutatnak szintén az
időarányos szint alatt teljesültek. Ezen belül a készletbeszerzések 29,39 %-os , a szolgáltatások 32,96%-os,
az ÁFA kiadások 33,90 %-os, míg az egyéb folyó kiadások( munkáltató által fizetendő SZJA, adók díjak
egyéb befizetések) 47,70 % -os teljesítést mutatnak.
A tervezett felhalmozási kiadások közül megvételre került a vetőgép, a szárzúzó és a permetező. Az
eerdőtelepítéshez kapcsolódó tuskózás a II. félévben várható. Összességében a teljesítés 75%-os.
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Mezőőri tevékenység

Bevételek : Összességében a teljesítés 66,21%-os az időarányos szint feletti. Ezen belül a támogatás értékű
bevételek között kimutatott állami támogatás 54,26%-os, míg a működési célra átvett pénzeszközök között
kimutatott mezőőri járulékból tervezett összeg 79,23%-a folyt be az első két negyedévben.
Kiadások : A kiadások 48,15 %-a valósult meg. Ezen belül a személyi juttatások időarányos szintnek
megfelelően alakultak 52,21 %-os teljesülést mutatva. A járulék kiadások teljesítése ennek megfelelően
51,22%-os időarányosnak mondható. A dologi kiadások elmaradnak az időarányos szinttől 30,94 %-os
teljesítést mutatnak. Ezen belül a készletbeszerzések teljesítése 29,20%-os (a munkaruha beszerzése a II.
félévben esedékes), a szolgáltatási kiadásokra tervezett összeg 38,94 %-a került felhasználásra. Az Áfa
kiadások teljesítése 30,90%-os, az egyéb folyó kiadások 33,47 %-os teljesítést mutatnak
Létszám: 4 fő-100% eltérés nincs.

Közutak létesítése, felújítása
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Bevételek: A 2009. évi költségvetésben nem terveztt bevételként jelentkezik a Vöröscsillag út építés
lakossági önerő befizetése, melyet a soron következő módosításkor előirányzatosítrani kell a felhalmozási
célú pénzeszköz átvételknél.
Kiadások: A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 4,14 %-os, ami a felhalmozási kiadások teljesítését is
jelenti egyben. Költségvetésben nem tervezett felújítási feladatra 42 eFt került elszámolásra (járda
felújítások), míg a tervezett (29.992 eFt) beruházásokra féléves szinten elszámolt összeg 1.199 eFt- 4,00 %.
A beruházások megvalósítása érdekében pályázott az Önkormányzat. A pályázatok elbírálása folyamatban
van, sikertelen pályázat esetén a beruházások megvalósulása nem lehetséges.

Közutak üzemeltetése

Kiadások : A kiadások szakfeladat szintű teljesítése 84,10 %-os. Jelentősen meghaladja az időarányos
szintet. Ennek oka, hogy a dologi kiadásokra tervezett összeg 99,58%-a felhasználásra került az első
félévben. A dologi kiadásokon belül a szolgáltatásoknál jelentkeztek többletkiadások (földszállítás,
fuvardíjak, belterületi utak karbantartási kiadásai) A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások
tervhez viszonyított teljesítése időarányos 51,16 %-os, a járulék kiadások teljesítése ennek megfelően 51,18
%, szintén időarányosnak tekinthető.
Létszám: 2 fő-100% eltérés nincs.

Ingatlan hasznosítás

Bevételek : Ezen a szakfeladaton a bevételeket teljes egészében intézményi működési bevételek teszik
ki(beruházás és felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések valamint az egyéb helységek
bérbeadásából származó ÁFA bevételek ), melyek a tervhez viszonyítva az időarányos szintet meghaladva
57,30 %-ban teljesültek. (a lakbér, bérleti díjak időarányos többletbevétele-Damjanich J. út ) A költségvetés
májusi módosításakor a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek előirányzata lett megelve, soron következő
módosításkor az előirányzatot át kell vezetni a működési bevételekre.
Kiadások: A kiadások teljesítése 21,95%-os, ami jóval alatta marad az időarányos szintnek. A kiadásokon
belül a személyi juttatások teljesítése 3,18 %-al (119 eFt) meghaladja az időarányos teljesítés szintjét. Az
eltérés a túlórára kifizetett összegekből, illetve abból adódik, hogy a kereset kiegészítés előirányzatát csak
részben tartalmazza a költségvetés.(az előirányzatot a soron következő módosításkor rendezni kell) a járulék
kiadások a személyi jutattásokkal arányosan teljesültek 52,96 %-ra. A dologi kiadások az időarányos szint
fölött 84,15 %-ban teljesültek. Az előirányzat időarányos tól eltérő felhasználásának oka, hogy a Damjanich
J. u. 143. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban a bérlő kérésére és hozzájárulásával fürdőszoba
került kialakításra, melynek költségei (sóder, cement, csempe, vízszerelési anyagok) nem szerepelnek a
költségvetésben. Az egyéb folyó kiadások(önkormányzati lakások biztosítási díjai )teljesítése 85,37% -os. A
tervezett beruházás 100,00% ban megvalósult a beszámolási időszakban.
Létszám: 3 fő- eltérés +1 fő ( koncepció szerint február 1-től nő az előirányzat szeptemberi költségvetés
módosításkor be kell emelni)

Igazgatás

Bevételek : Az első félévi bevételek a módosított előirányzathoz képest 36,61 %-ban teljesültek. Az
intézményi működési bevételek teljesítése 55,66 % időarányos szint feletti.(többletbevételként jelentkezik a
helyszíni bírságokból származó bevétel, kifizetőhelyek költségtérítése, belvízkölcsön törlesztések,
lakásépítési szla kamata 562 eFt) melyeket nem lehet előre megtervezni) A felhalmozási és tőkebevételeknél
tervezett bevételek realizálódása a II. félévben várható.(államkötvény beváltása) A támogatás értékű
bevételeknél összességében a teljesítés 54,17 %. Ezen belül a fejezeti kezelésű előirányzatból származó
bevételek előirányzatot nem tartalmaz a költségvetés soros módosításkor be kell emelni-OALI támogatás) A
helyi önkormányzatoktól (52,92 %) és a Többcélú Kistérségi Társulástól (50,37 %) tervezett bevételek
teljesítése időarányos. A felhalmozási célú támogatás értékű bevételeknél a tervhez viszonyított teljesítés
49,09%-os. Ezen belül a Szalay S. Általános Iskola rekonstrukcióhoz kapcsolódó örményesi önerő teljes
egészében átulásra került, a település központ rehabilitációjához elnyert támogatásból 34% került
felhasználásra, illetve az Orvosi rendelő felújítására elnyert pályázati összegből 3.403 eFt előleg lehívása
történt meg a beszámoló időpontjáig. A véglegesen átvett pénzeszközöknél a teljesítés 1,23 %-os ez jóval
alatta marad az időarányos teljesítésnek. Ennek oka, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél az
első félév során nincs teljesítés. Itt szerepel a költségvetésben a tervezett beruházások pályázott, de még meg
nem ítélt forrásai– a soron következő módosításkor az előirányzatokat rendezni kell a pályázati eredmények
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szerint. A működési célú pénzeszközöknél a teljesítés 57,97%-os, időarányos szintet meghaladó, mert a
közcélú érdekeltségi hozzájárulás bevételeiből a tervezettnél magasabb összeg folyt be a félév lezárásáig.
Az előző évi pénzmaradvány 96,33%-ban került felhasználásra. (maradvány 1.668 e Ft – ebből az összegből
1.023 eFt a lakossági szennyvíz befizetések összege , a fennmaradó összeg a környezetvédelmi alapban
képződött )
A kölcsönök visszatérülése az előirányzott bevételhez viszonyítva 65,16%-os.
Kiadások: Összességben a tervezett kiadások 26,30 %-a teljesült, jóval az időarányos szint alatt. Ezen belül
a személyi juttatások tervezett összegének 56,11%-a került felhasználásra a félév során. Az időarányos
felhasználástól való eltérés szerzői jogdíj kifizetéséből adódik, másrészt a telefondíj személyi juttatást
képező része kisebb összeggel szerepel a költségvetésben. A járulékok ezen kiadásoknak megfelelően és
arányosan kerültek felhasználásra(55,22%). A dologi kiadások féléves teljesítése 65,22 %, időarányos szint
feletti felhasználást mutat. Ezen belül a készletbeszerzések kiadásai megközelítik az éves előirányzatot
(94,12%) Nem tervezett kiadásként jelentkezett irodaszer beszerzés 30 eFt, szakkönyv vásárlás 9 eFt,
pénzvizsgáló beszerzése, 6 eFt, vízmelegítő berendezés vásárlása 23 eFt) A szolgáltatások kiadásai is
meghaladják a szakfeladaton a 2009. évre előirányzott összeget. Ezen belül a telefondíjak, az Internet
szolgáltatás díja,a villamos energia kiadásai, az egyéb üzemeltetési fenntartási kiadásai meghaladják a
tervezett összeget. A soron következő költségvetés módosításkor az előirányzatokat rendezni kell. Az ÁFA
kiadások is ennek megfelelően magasabb teljesítést mutatnak. Az átadott pénzeszközök kiadásai
összességében 62,97%-ban teljesültek. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átadások teljesítése 54,54 %.
A felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítése a módosított előirányzathoz képest 182,99 %-os. Az
időarányos teljesítéstől való eltérés abból adódik, hogy a katólikus egyház támogatására képviselőtestületi
határozat szerinti 400 eFt-os összeg a költségvetésben még nem szerepel.
A felhalmozási kiadások teljesítése 12,79 %. A tervezett beruházásokból félévig 24.123 eFt realizálódott. –
15,26 %. A felújításokból 0,38 % valósult meg. -120 eFt Költségvetés módosításkor az eredménytelenül
zárult pályázatokhoz kapcsoló beruházások összegével a költségvetési előirányzatot csökkenteni kell.
Az adott kölcsönök előirányzata 63,98 %-a került felhasználásra. Ezen belül a dolgozói lakásvásárlásra,
építésre adott kölcsönök teljesítése 90,00 %-os, az önkormányzati helyi lakás vásárlási és építési
kölcsönökből 11,33% került felhasználásra, míg az egyéb célokra folyósított kölcsönök előirányzathoz
viszonyított teljesítése 93,32%-os a beszámolási időszakban. A felhalmozási célú, vállalkozóknak nyújtott
kölcsön tervezett összege teljes egészében felhasználásra került.
Létszám: 1 fő teljesítés 100%-os.

Vízkár elhárítás

Bevételek : -
Kiadások: A tervezett kiadások összességében 85,53%-os teljesítést mutatnak. Nem tervezett kiadásként
jelentkezik a személyi juttatásoknál 2 eFt, ami a telefondíj személyi juttatást képező része. A dologi
kiadásoknál a teljesítés 83,84 % , Nem tervezett telefondíj, készletbeszerzés( szűrő, fűmag, seprű, LPE cső,
damil -34 eFt) kiadásai növelik a felhasználást. A szeptemberi költségvetés módosításkor előirányzatosítani
kell a költségeket. A beruházási feladat 100%-ban megvalósult.

Piac, vásár

Bevételek : A tervezett bevételek 21,36 %-a folyt be az első félévben. Az aránytalanság oka, hogy a Vendel
napi búcsú bevételei teszik ki a szakfeladat működési bevételének több mint 55%-át, ami teljes egészében a
II. félév bevétele lesz.
Kiadások: Összességében a kiadások 20,24%-a teljesült a beszámolási időszakban, amely egyúttal a
tervezett dologi kiadások teljesítését is jelenti. A kiadásoknál is hasonlóképpen a bevételekhez, az időarányos
teljesítéstől eltérnek a kiadások, mert a Vendel napi búcsúhoz kapcsolódó kiadások teljesítése is a II. félévre
esik.

Közhasznú mv. foglalkoztatása

Bevételek : Az I. félévben a támogatás értékű bevételeknél 622 eFt , a működési bevételeknél 4 eFt étkezési
bevétel, melyet nem terveztünk.
Kiadások: A szakfeladat szintű kiadások teljesítése 24,37%. A kiadásokon belül a személyi juttatások
teljesítése 29,32%-os, mert az év első hónapjaiban nem volt foglalkoztatás- az út a munkához program
április hónapban indult. A járulékok alakulása is ennek megfelelő 28,84%. Dologi kiadást eredetileg nem
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terveztünk, de az első félévben gyógyszer, munkaruha, egyéb készlet beszerzésből keletkezett mindösszesen
179 eFt kiadás, melyet előirányzati oldalról rendezni kell.
Létszám : előirányzat 51,75 fő ( év végére a teljesítés az előirányzatnak megfelelően fog alakulni)

január hónapban 6 fő
február hónapban 6 fő
március hónapban 24 fő
április hónapban 69 fő ebből 2 fő irányító
május hónapban 69 fő ebből 3 fő „
június hónapban 72 fő ebből 3 fő „

Vízhálózat bővítés

Bevételek : Az időarányos teljesítés 201,57 %. Az intézményi működési bevételek teljesítése a tervezetthez
viszonyítva 201,19%-os. (Áfa bevételek, visszatérülések ) Közműfejlesztési hozzájárulásból nem terveztünk
bevételt, de történt befizetés az I. félévben 83 eFt, amit módosításkor be kell emelni a költségvetésbe.
Kiadások: A szakfeladaton az első félév során nem keletkezett kiadás. A beruházások között az ivóvíz
minőség javító program előkészítésének költségeire jóváhagyott előirányzat szerepel.

Gondnokság

Bevétel: -
Kiadások: A kiadások teljesítése szakfeladati szinten 50,12%-os. A kiadásokon belül a személyi juttatások
teljesítése 49,28%, ami időarányosnak tekinthető. A járulékok teljesítése 48,74%, a személyi jellegű
kiadások járulékköteles részével összhangban. Azonban a dologi kiadások teljesítése 13,24 %-kal
meghaladja az időarányos teljesítés szintjét ( mosószer, tisztítószerek beszerzése )
Létszám: fő -100%- 1,75 fő

Köztemető fenntartás

Bevételek : Az intézményi működési bevételekből tervezett összeghez viszonyítva az első félévben az
időarányos teljesítés 47,43 % -os.(a sírhely újraváltások október november hónapban várhatók)
Kiadások: Összességében 54,44%-os teljesítést mutatnak a kiadások , ami kicsivel az időarányos szint fölött
van. A kiadások között a személyi juttatások teljesítése 67,50 %-os, (1 fő 1,5 hónapig + 1 fő 2,5 hónapig
dolgozott a szakfeladaton –nem tervezett kiadás ) a járulékok az időarányos teljesítést meghaladóan 68,02%-
ra teljesültek. A dologi kiadások teljesítése az időarányos szint alatt teljesült 41,19%
Létszám: 1,42 fő- eltérés 0,42 fő ( 1 fő 2,5 hónapig dolgozott a szakfeladaton a bére az előirányzatban még
nem szerepel.)

Közvilágítás

Bevétel: -
Kiadások : Összességében tekintve a teljesítés 61,76%-os. Ez teljes egészében a dologi kiadásokból tevődik
össze.

Önkormányzat elszámolásai

Kiadások : Az intézmény finanszírozás 56,43%. Az intézményeknek kiutalt intézményfinanszírozás
időarányos szint felett alakult. Az Orczy Anna Általános és Szakiskolánál a HEFOP pályázat
megfinanszírozása miatt tér el az időarányostól, a Művelődési Háznál a rendezvények többsége az I. félévre
esett.

Feladatra nem tervezhető elszámolások

Bevételek : Összességében az időarányos szintet 6,47%-kal meghaladták a bevételek az első félév végén. A
működési bevételek 4,9 %-kal haladják meg az időarányos szintet. Ezen belül a helyi adóknál 11,14 %-os az
időarányos bevételi többlet. A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevétek a tervezett összeg
62,75%-át teszik ki. Iparűzési adóból a teljesítés 56,88 %. Az átengedett központi adóknál az SZJA bevétel a
finanszírozási rend szerint 53,60%-ban teljesült, a gépjárműadó bevétel 56,71%-ra teljesült. Az egyéb sajátos
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bevételek 51,55 %-ra teljesültek (lakbérbevétel és egyéb helység bérbeadásából származó bevételek), az
önkormányzatok költségvetési támogatása a központi finanszírozás rendjéből adódóan 57,33%-os teljesítést
mutatnak. Néhány tétel az előirányzatok között nem szerepel, a szeptemberi módosításkor be kell emelni:
könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás, kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása-
Szalay Általános Iskola Örményes rekonstrukció) szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, szociális
nyári gyermekétkeztetés támogatása, bérpolitikai intézkedések támogatása, óvodáztatási támogatás. A
felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a teljesítés 43,46 %-os , az egyéb önkormányzati vagyon
bérbeadásából származó bérleti díjakból negyed évet követően realizálódnak a bevételek.

Finanszírozási műveletek elszámolása

Bevételek : 2009. június 30-án 104.474 eFt folyószámla hitele volt az Önkormányzatnak.Az első félév
során egy alkalommal volt szükség munkabérhitel felvételére, melyet június hónapban fizettünk vissza a
hitelező banknak. Az I. félév során összesen 7.046 eFt fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat, mely a
Csillag út külterületi út felújításhoz kapcsolódó fejlesztési hitel volt.(2008. évről áthúzódó bevétel) A
Kiadások: Az első félévben a költségvetési tervezésnek megfelelően visszafizetésre került a 2008. évben
igénybe vett 124.597 eFt folyószámla hitel (2009. január 1-én), 15.000 eFt munkabérhitel (2009. január 6.),
valamint 11.822 eFt fejlesztési hitelt fizettünk vissza a hitel szerződések szerinti ütemben és mértékben.

Rendszeres pénzbeni ellátások

Kiadások: Az első féléves időarányos teljesítés 52,40%. A Szociálpolitikai támogatás esetében az
előirányzathoz viszonyítva 54,01%-os a teljesítés, melyet az oktatási intézményekben az étkezési napok
számának alakulása befolyásolt. A folyósított támogatások 49,79%-ra, a járulék kiadások 50,51%-ra
teljesültek. A dologi kiadásoknál jelentkező szakértői díj kiadásokat, ami június 30-án 40 eFt volt a soron
következő költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell.

Eseti pénzbeli ellátások

Kiadások: Az eseti pénzbeni ellátásokra tervezett előirányzat 56,16%-a felhasználásra került az első
félévben. Az időarányos teljesítéstől való eltérést a mozgáskorlátozottaknak kifizetett (155 eFt)
közlekedési támogatás okozza, melyet előirányzatosítani kell a következő módosításkor. Az egyéb eseti
ellátások kifizetése az időarányos szint alatt maradt. kivéve a közgyógyellátásokat, ahol a teljesítés 50,95% .
A szakfeladaton szereplő kiadások forrása 100%-ban állami támogatás- kivéve temetési segélyek

Település tisztaság-szippantás

Bevételek: A bevételek összességét tekintve a teljesítés 140,95%-os. A működési bevételek 133,52 %-ra
teljesültek. A többletbevétel a szennyvízhálózathoz kapcsolódó lakossági befizetéseket tartalmazó lekötött
betét kamataiból ( 567 eFt), ( a következő módosításkor előirányzatosítani szükséges.) adódott
Kiadások: Összességében 54,67 %-ra teljesültek az első félévben. A dologi kiadások teljesítése 16,57%
(bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA befizetés). A lakossági befizetések összege csökkent 180 eFt – ot fizettünk
vissza. A felhalmozási kiadások között nem tervezett kiadásként jelentkezik a szennyvízhálózat kiépítéséval
kapcsolatos 20 eFt kiadás.

Települési hulladék kezelés

Bevételek: A működési bevételek I. félévi teljesítése 48,78%, alacsonyabb mint az időarányosan elvárható.
Míg a szemét szállításból származó bevételek teljesülése időarányos 49,33%, a felhalmozási kiadáshoz
kapcsolódó Áfa bevétel nem teljesült az első félévben.
Kiadások: Összességében az első féléves teljesítés 40,83%. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata
48,42 %-a került felhasználásra. A járulékok a személyi juttatások kiadásainak megfelelően alakultak, a
teljesítés 48,01%. A dologi kiadások 1,21 %-kal maradnak alatta a tervezett szintnek. A felhalmozási
kiadások 4,25%-ra teljesültek.
Létszám: 1,67 fő- teljesítés 100%.
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Máshová nem sorolt szolgáltatás–Sport tevékenység

Kiadások: A tervezett kiadások 68,34%-a megvalósult az első félévben, ami 1.685 eFt-tal haladja meg az
időarányos teljesítés szintjét. A személyi juttatások teljesítése 53,78% (a kereset kiegészítés kifizetése miatt),
járulékok kiadásai a járulékköteles kifizetésekkel arányosan 50,95%-osak. A dologi kiadásoknál van
nagyobb arányú eltérés az időarányos szinttől. Itt a tervezett kiadásokon felül 124,81 %-ra teljesültek az első
félév végére. A készletbeszerzéseknél 56 eFt a túllépés, amit az ehhez kapcsolódó Áfa kiadások növelnek.
A villamos energia kiadásai(51,75%) időarányosnak tekinthető a teljesítés , a víz-és csatorna díjak(77,76%),
a gázenergia szolgáltatás díja 321 eFt-tal haladja meg az éves előirányzatot, Az egyéb üzemeltetési
fenntartási szolgáltatások(szippantás) kiadásainak teljesítése (75,41%). A működési célú átadott
pénzeszközökre tervezett összeg 62,97 %-a került kiutalásra, 4.030 eFt.
Létszám: teljesítés 100%- 1 fő eltérés nincs

Temetkezési-szolgáltatás

Bevételek: A működési bevételek 46,70 %-ra teljesültek, ami az időarányos szinttől 469 e Ft-tal marad el.
Kiadások: Összességében 60,09 %-os a teljesítés. Az időarányos teljesítéstől való eltérést az okozza, hogy
míg a személyi juttatások és hozzájuk kapcsolódó járulékok az időarányosz szint alatt maradtak
(45,96%,44,26%) a dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos szintet. A teljesítés összességében
64,29%-os, a készletbeszerzések kiadásainak teljesítése 57,81 %, a szolgáltatásoknál a teljesítés szintén
nagyon magas 86,74 %-os, ezt az egyéb üzemeltetési szolgáltatásoknál jelentkező 549 eFt többletkiadás
okozza, amit a következő módosításkor szintén előirányzatosítani kell( tuskózás a Kálvária domb melletti
területen)
Létszám : teljesítés 1,25 fő – eltérés +0,25 fő – 1 fő 1,5 hónapig dolgozott a szakfeladaton .

Máshová nem sorolt szolgáltatás

Bevételek: A teljesítés összességében 119,31 %-os. A többletbevétel (336 eFt) a fénymásolás, hirdetési
díjak, mérlegelés bevételeiből, kulcstartó, zsebkalauz, dísztasak, képeslap értékesítésből származik, amit
növel a kapcsolódó ÁFA bevétel is.
( a többletbevételeket módosításkor be kell emelni a költségvetésbe.)
Kiadások: A teljesítés 61,79 %. A személyi juttatások, a járulékok teljesítése az időarányos szint fölött van
(51,95%, 51,04 %) (1 fő 1 havi munkabére ), dologi kiadások teljesítése 74,60%-os szintén meghaladják az
időarányos teljesítés szintjét, ezt a készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások előirányzatok felhasználása
okozzák . Ebből eredően az Áfa kiadásai is magasabbak, illetve az egyéb folyó kiadások teljesítése is
meghaladja kismértékben a tervezett szintet.
Létszám: 5,97 fő eltérés 0,22 fő (1 fő csak 3 hónapot dolgozott a szakfeladaton, 1 fő 1 havi
foglalkoztatása pedig nem szerepel a költségvetésben)

Máshová nem sorolt szolgáltatás-Húsértékesítés

Bevételek: A tervezett bevételek 44,26%-a folyt be az első félévben a bevételi lemaradás a tervhez
viszonyítva 947 eFt..
Kiadások: Összességében a teljesítés 45,45%. A személyi juttatások és járulékok közel az időarányos
szintnek megfelelően alakultak (48,83%- természetbeni étkezés helyett utalványt kért a dolgozó) és 50,31%).
A dologi kiadások is az időarányos szint alatt teljesültek az értékesítéssel összhangban 44,92%-ra
Létszám: 1 fő- eltérés nincs

Oktatási célok és egyéb feladatok

Bevételek: A tervezett bevételek a szakfeladaton 100 %-ban realizálódtak( Közoktatási Közalapítványtól
pályázott összeg)
Kiadások: A kiadások teljesítése meghaladja az éves előirányzat összegét (108,10%) ennek oka egyrészt a
pályázati összeg , melyet a Közoktatási Közalapítványhoz fizettünk, valamint az Orczy Anna Ált. Iskola és
Szakiskola eszközvásárlása meghaladja az előirányzatot. A különbséget az intézmény saját költségvetéséből
biztosítja.
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Rendszeres GYVT

Kiadások: A teljesítés 40,00 %.

Munkanélküli ellátások

Kiadások: Az első félévi teljesítés meghaladja az időarányos szintet, teljesítése 71,46%.

Eseti GYVT

Kiadások: A teljesítés 70,00 %.

A.) Gyermekélelmezési Konyha

A Fegyvernek Önkormányzati Gyermekélelmezési Konyha 2009. I. félévi gazdálkodásáról.

a., Az intézmény által ellátottak létszáma:

Megnevezés Konyha
I.Félévi Terv

Konyha
I.Félévi Tény

Étterem
I.Félévi Terv

Étterem
I.Félévi Tény

Bölcsőde
reggeli 8 fő 10 fő - -
tízórai 8 fő 10 fő - -
ebéd 8 fő 10 fő - -
uzsonna 8 fő 10 fő - -
Óvoda
tízórai 211 fő 225 fő 44 fő 49 fő
ebéd 238 fő 222 fő 43 fő 49 fő
uzsonna 133 fő 145 fő 28 fő 33 fő
Iskola
tízórai 317 fő 342 fő 45 fő 41 fő
ebéd 227 fő 295 fő 233 fő 194 fő
uzsonna 189 fő 193 fő 9 fő 20 fő
Felnőtt
ebéd 298 fő 276 fő 271 fő 255 fő

A Hársfa úti Konyhán naponta átlagosan a tízórai 41 fővel, az ebéd 32 fővel és az uzsonna 18 fővel
emelkedett az első félév teljesítése alapján a tervhez képest. Naponta összesen 803 fő részére állítottunk elő
ebédet, így a Hársfa úti Konyha kihasználtsága 100,38 %-nak felel meg.
Június hónapban a napi ételek előállításán felül biztosítottunk ebédet a nyári tábor részére 37 adagot és a
szociális étkeztetés keretében 251 adagot.
Szombati napokon 180 főt láttunk el naponta ebéddel. Ez az ellátott létszám 56 fővel magasabb a
tervezettnél.
A Hunyadi úti Étteremben naponta átlagosan a tízórai 1 fővel emelkedett, az ebéd 49 fővel csökkent és az
uzsonna 16 fővel emelkedett a tervhez képest. Az ebéd csökkenése a lakossági befizetőknél jelentős.
Naponta összesen 498 fő részére állítottunk elő ebédet, ami 99,60 %-os kihasználtságot jelent.
A két telephelyen összesen naponta átlagosan 1 301 főt láttunk el ebéddel, így a kihasználtság intézményi
szinten 100,08 %-os lett az első félévben.
b., A feladatellátást végző dolgozók:
Munkakör megnevezése 2009.évi

ered.előir.
(fő)

2009.évi
módosított
előir. (fő)

2009. évi
teljesítés
(fő)

Eltérés
mód.előr.-tól
(fő)

Intézményvezető 1 1 1 0
Intézményvezető helyettes 1 1 1 0
Élelmezési menedzser 1 1 0
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Pénztáros 1 1 1 0
Gazdasági.ügyintéző
(részmunkaidős )

0,75 0,25 0,25 0

Gépjárművezető 1 1 1 0
Szakács 3 3 3 0
Konyhalány 9 9 9 0
Konyhai kisegítő 1 1 1 0
Takarító 2 2 2 0
Összesen 20,75 20,25 19,25 0

Az intézmény statisztikai állományi létszáma a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest csökkent. Az
adminisztratív feladatokat 3 fő látta el az időszak során. 2009. február 1-jétől 1 fő nyolc órában
foglalkoztatott élelmezési menedzser munkaviszonya áthelyezéssel megszűnt, és ugyancsak február 1-jével
egy fő adminisztratív dolgozót két órában foglalkoztatunk.
Egy fő gépjárművezető végzi az ételek kiszállítását, valamint a kisebb karbantartási munkákat. Az ételek
előállítását naponta 16 fő fizikai dolgozó látta el. Az időszak alatt egy fő fizikai dolgozóra 81 fő ellátása
jutott. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű. A Konyha és az étterem tisztaságáért 2 fő
takarítónő felel.
Az intézménynél betöltetlen álláshely nem volt. A foglalkoztatott létszám az intézményi feladattal arányban
áll.

c., Az intézmény kezelésébe adott vagyon állományába bekövetkezett változások:

Az első félévben az épületek állagában és számában változás nem történt. A rendelkezésre álló épületek
száma 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:
Hársfa úti Konyha: 288 m2
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény: 73 m2
Volt Bölcsőde épületéből igénybevett épületrész: 165 m2
Hunyadi úti Étterem: 526 m2.

A konyha főzőtere alkalmas az ellátottak részére biztosított ebéd előállítására.
A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk, ugyanis kis mérete és rossz állaga miatt nem
alkalmas az önkormányzattól bérelt Wolkswagen Crafter típusú gépjármű elhelyezésére.
A volt bölcsőde épületrészét iratok tárolására használjuk, ugyanis a Konyha és az Étterem iroda helységeiben
a kis méretük miatt nem megoldott az iratok elhelyezése. Tervezzük a bölcsőde épületének külső felújítását
és belső átalakítását a 2003-ban tervezett alaprajz szerint, iroda, mosoda tér, női-férfi öltözők kialakítását.
Az étterem méretét és állapotát tekintve alkalmas a minőségbiztosítás előírásainak.

A tárgyi eszköz ellátottságot tekintve folyamatosan történik a nagykonyhai berendezések karbantartása, a
szükséges javítások elvégzése. Az időszak során rozsdamentes ételszállító badellákat vásároltunk. A badellák
beszerzése megkönnyítette az ételek zavartalan kiszállítását az intézményekhez.
Beruházás az időszak során nem történt.

d., Az intézmény munkatervében vállalt szakmai, gazdasági feladatok végrehajtásának értékelése
Az éves költségvetésben vállalt ellátottak részére teljesítettük az ételek előállítását. A napi étrend előállításán
felül egyéb rendezvények részére ételek készítését vállaltuk összesen 965 e Ft értékben. Többletbevételt
eredményezett a nyári tábor- és a szociális gyermekétkeztetés részére biztosított ebéd, melynek összege
június 30-ig: 132 e Ft.

Az intézmény nyersanyagkészletének alakulása:
Nyitó készlet: 2009. január 1-jén: 2 873 339,-Ft
Záró készlet: 2009. június 30-án: 2 337 547,-Ft.

A nyersanyagnorma összege:
A nyersanyagnorma összege: 2009. június 30-án: 2 046 052,-Ft, ami 105,45 %-os megtakarításnak felel meg.
A jelenlegi élelmezési norma fedezi az előállított ételek nyersanyag költségét.
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e., A költségvetés alakulása:

Az intézmény összes bevétele az első félévben 74 685 e Ft lett, teljesítése 47,76 %-os. Ebből az étkezési
térítési díj bevétele 73 410 e Ft, ami 47,36 %-os teljesítésnek felel meg. Ez az összeg nem tartalmazza a
június havi étkeztetés bevételét, mivel a június havi ebédtérítési számlák júliusban kerülnek rendezésre, de az
első félévet terhelik. Figyelembe véve a június havi étkeztetés bevételét is (melynek összege 9 584 e Ft), a
teljesítés 82 994 e Ft lesz, ami 53,54 %-nak felel meg. Többletbevételt eredményezett a gázdíj-túlfizetés
miatt részünkre visszautalt összeg 855 e Ft, valamint a nyári tábor-és a szociális gyermekétkeztetés
bevételének összege 132 e Ft.
2009. június 30-án a vevőkkel szembeni követelésünk összege: 3 616 e Ft, ebből az előző évi követelés
összege 159 e Ft. A bevételek előirányzata évközben módosult, emelkedett 89 e Ft-tal, amit a vevő
késedelmes fizetése után felszámított késedelmi kamat összege eredményezett. Tekintettel az első félév
működésére, a költségvetésben vállalt bevételeket teljesíteni tudjuk a második félévben is.

Az intézmény összes kiadása 79 443 e Ft lett, teljesítése 51,37 %-os. A személyi juttatások összege 12 893 e
Ft, ebből a bérkiadások teljesítése 11 636 e Ft, 49,29 %-nak felel meg.. A bérek előirányzata évközben
módosult, emelkedett 506 e Ft-tal. Az emelkedés a közalkalmazottak bérkiegészítésének összegéből adódott.
A munkaadókat terhelő járulékok összege 3 973 e Ft, 49,13 % lett, teljesítése a bérfelhasználással arányos.
Előirányzata módosult, emelkedett a bérkiegészítés összegének járulékaival, 214 e Ft-tal.
A dologi kiadások fedezetére 62 577 e Ft-ot fordítottunk, teljesítése 52,15 %-os. Az élelmiszer beszerzés
összege 43 924 e Ft, ami 49,93 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb dologi kiadásokra 18 653 e Ft-ot
fordítottunk, előirányzata évközben módosult, emelkedett 114 e Ft-tal. Az emelkedés a munkaruhák- és kis
értékű tárgyi eszközök (mikrohullámú sütő, telefonkészülék) vásárlása miatt történt. Az energia kiadások
teljesítése 4 119 e Ft, 49,05 %.
Tekintettel az első félév működésére, a költségvetésben vállalt kiadásokat teljesíteni tudjuk a második
félévben is.

B.) Fegyverneki Vízmű

A Fegyverneki Vízmű legfontosabb feladatai az ellátott településeken (Fegyverneken és Örményesen) a
fogyasztók számára egészséges, tiszta ivóvíz biztosítása. Ezen túlmenően a környezetterhelés csökkentése
érdekében kiemelkedően fontos feladat még a szennyvíztisztítás, a települési folyékonyhulladék kezelő telep
üzemeltetése. Ellátandó feladataink között nagy figyelmet fordítottunk a belvízöblözet, ezen belül a
települési belvíz és csapadékvíz elvezető rendszer biztonságos üzemeltetésére, valamint a holtággal
kapcsolatos és halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok teljes körű ellátására is.
A feladatokat a beszámolási időszakban 12,53 fő statisztikai létszámmal láttuk el. Ez a költségvetésben
engedélyezett létszámkeret 13,20 főhöz viszonyítva 0,67 fő eltérést jelent. 1 fő 8 órás közfoglalkoztatottnak
február 28-ig volt szerződése, 1 fő 01.01-05. hó középéig táppénzes állományban volt, majd leszázalékolása
miatt megszűnt a munkaviszonya, április 1-től 1 fő halőrt foglalkoztatunk (szeptember 30-ig). Év végére az
engedélyezett létszámkeret és teljesítési adtok összhangban lesznek.

A Fegyverneki Vízmű bevételei összességében 5,29 %-os elmaradást mutatnak az időarányostól.
A kiadások alakulása összességében időarányosnak tekinthető 50,44%.

A bevételek kiadások alakulása szakfeladatonként

Vízkárelhárítás
A Fegyvernek Büdöséri belvízöblözet üzemeltetése magába foglalja a település bel- és külterületét. A belvíz-
védekezési megelőzési munkálatok során folyamatosan végeztük a csatornák, műtárgyak és belvízvédelmi
gépek, eszközök karbantartását.

A belvízvédekezési-megelőzési feladatokon túl a Fegyverneki Vízmű mezőgazdasági vízszolgáltatás
keretében öntözővizet is biztosít a vízjogi engedéllyel rendelkező földtulajdonosok részére. Ezen a
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szakfeladaton kerül e bevétel megtervezésre. A teljesítés június 30-ig 21,67%-os. A bevételek a II. félévben
fognak realizálódni.

A teljesített kiadások az éves előirányzatot meghaladják. 121,49 %.
Ezen belül a személyi juttatások teljesítése 67,70%-os. A többletkiadás oka, hogy a kifizetett
keresetkiegészítéseknek csak egy részét tartalmazza a költségvetés(április hóig) , illetve a terven felül
jelentkező készenlét, ügyelet túlóra kifizett díjainak előirányzatát nem tartalmazza a költségvetés. A
személyi juttatásoknak megfelelően a járulék kiadások is meghaladják az időarányos szintet, a teljesítés
66,84%-os. A dologi kiadásoknál míg a készletbeszerzések teljesítése 2,21%-os, a szolgáltatási kiadásokra
tervezett éves összeg az I. félévben nem nem fedezte a kiadásokat. A villamos energia kiadások a szivattyúk
üzemeltetése miatt túllépték az éves tervezett kiadások összegét (111,60%). A csatornapartok karbantartási
munkálatai –zúzás, kaszálás-, és a szivattyúk karbantartási, javítási kiadásai is többletként jelentkezetek az
első félév során. Mindezekből adódóan az ÁFA kiadások is megnövekedtek, tehát a dologi kiadásokat felül
kell vizsgálnia az intézménynek és a szeptemberi költségvetés módosításkor az előirányzatot rendezni kell.

Települési vízellátás
A Fegyverneki Vízmű Fegyverneken 2770 fogyasztóhelyen, (melyből 116 intézményi ) 7200 fő részére,
Örményesen közel 460 fogyasztóhelyen (ebből 25 intézményi) biztosít ivóvizet lakossági és közületi
felhasználók részére. A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanok száma az elmúlt évben Fegyverneken 16-al
nőtt. Ellátatlan terület nincs egyik községben sem, mivel a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező
ingatlantulajdonosok részére közkifolyóról biztosított az ellátás.

Mind a fegyverneki, mind az örményesi vízellátás szakfeladaton az időarányos bevétel teljesítése 40% alatt
van. (Fegyvernek 37,43%, Örményes 38,33%). Az utóbbi években a lakosság fizetési morálja nagyon sokat
romlott. Vízdíjból mindösszesen 18.411 eFt kintlévősége van az intézménynek, melyből 12.315 eFt hátralék.
A szakfeladat kiadásai összességében Fegyverneken 51,97%-os, Örményesen 36,13%-os.
A személyi juttatásoknál a keresetkiegészítések összege többletként jelentkezikmindkét szakfeladaton, a
fegyverneki szakfeladaton a közfoglalkoztatott 3 havi munkabérét és járulékait módosításkor be kell emelni.
Nem tervezett kiadásként jelentkezik a telefondíj személyi juttatást képező része, illetve a dolgozók
többletmunkájának elismeréséért adott ajándékutalványok.
A fegyverneki szakfeladaton dolgozó 1 fő felmentési időre járó bérét szintén előirányzatosítani kell.
A fegyvernei szakfeladaton a dologi kiadások terven felül teljesültek. A készletbeszerzéseknél a teljesítés
76,48%-os. A szolgáltatási kiadások teljesítése is meghaladja az időarányos szintet. (az alvállalkozói
bevételhez kapcsolódó kiadások miatt) Az egyéb és különféle dologi kiadások időarányos teljesítése 39,27%
és 31,97%. Az örményesi szakfeladaton a dologi kiadások a terven belül időarányos szint alatt teljesültek.
A felhalmozási kiadások az alvállalkozói bevételek terhére vásárolt bontó véső kalapács beszezéseket
tartalmazzák ( költségvetés módosításakor előirányzatosítani kell.)

Településtisztasági szolgáltatás
A település tisztasági szolgáltatás(szippantás) bevételei is elmaradnak az időarányos szinttől. A teljesítés
47,41%-os. Ez az eltérés nem jelentős. Ennek a kintlévőségnek egy része abból adódik, hogy az I. félévben
kevesebb csapadék hullott, ez nagy mértékben befolyásolja a beszállítást (lakossági, közületi igényeket).,
másrészt az eltérésének oka az áthúzódó kiegyenlítés. Év végére várhatóan a tervezett bevételeket el tudja
érni az intézmény.
Az I. félévben 21.859 m3 szennyvíz került beszállításra a folyékonyhulladék-kezelő telepre. A telepről
kikerülő tisztított szennyvíz minősége megfelelő, az I. félév során teljesült a vonatkozó jogszabályokban és
az üzemeltetési engedélyben meghatározott határértékek betartása.
A szakfeladat kiadásai az éves előirányzathoz viszonyítva 54,62%-ra teljesültek. Az időarányos szint feletti
teljesítés oka, hogy míg a személyi juttatások teljesítése időarányos szint alatt maradt ( 46,67%) addig a
járulék kiadások teljesítése 52,93%-os (táppénz hozzájárulás miatt). A dologi kiadásoknál a
készletbeszerzések meghaladják az időarányos szintet 66,47%(egyéb készletbeszerzések miatt-(kutyatáp,
zárbetét, tömlő…), a szolgáltatási kiadásokis időarányos szint felett teljesültek(55,39%) karbantartási
kiadásoknál és a szállítási szolgáltatásoknál jelentkező időarányos többletkiadások miatt.

Máshová nem sorolt sporthorgászat
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Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján a Vízmű végzi a holtágon a halászattal
összefüggő üzemeltetési feladatokat. 2009. I. évben a halászati ütemtervben meghatározott mennyiségű ,
4.358 kg 3 nyaras ponty, valamint 375 kg kárász került telepítésre. A telepítéseknek köszönhetően egyre nő a
holtág értéke, mivel a betelepített halállomány teljes mértékben nem kerül kifogásra.
A 2009. évre tervezett bevételek 82,31%-a folyt be az I. félév végéig, mely teljes egészében a horgászjegyek
értékesítéséből származik.
A kiadások összességében 26,43%-ra teljesültek, az időarányos szint alatt. Ezen belül a személyi juttatások
teljesítése időarányos szint alatti 28,3%-os, A járulékok eredetileg nem szerepelnek a költségvetésben ezeket
előirányzatosítani kell. A dologi kiadások szintén időarányos szint alatt teljesültek, a haltelepítés áthúzódik
II. félévre is.

C.) Egészségügy

1.) Az intézmény működésével kapcsolatos főbb események:

2009. június 1-től 2010. január 1-ig Dr Erdei Márta szülési szabadságon van. A helyettesítést Dr Bencsik
Brigitta látja el.

Az I. számú háziorvosi körzet 2008. július 1-től betöltésre került az Országos Alapellátási Intézet által
biztosított Dr Sáfár Csilla személyében.

A védőnői szolgálatot 2 fő területi és 1 fő iskolavédőnő látja el. Az I. számú védőnői körzet betöltetlen,
mivel Bakondi Mihályné nyugdíjba vonult. Az üres álláshely meghirdetésre került. A betöltetlen körzetet
2009. május 15-től Piros Anikó és Dr Bacsáné Buránszki Judit helyettesítéssel látja el.

Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálatot 2008. augusztus 1-től Dr Kukszova Valentyina látja el
helyettesítéssel. Dr Kukszova Valentyina távolléte esetén a helyettesítést Dr Darvas Éva főorvosnő
végzi. Somodiné Simon Judit 2008. augusztus 1-től közalkalmazotti jogviszony keretében látja el az
asszisztensi feladatokat a betöltetlen praxisban.

2.) A módosított tervtől való eltérés okai:

Az intézmény 2009. I. félévi bevételét a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,82 %-ra
teljesítette, kiadását 56,67 %-ra.

A bevételek teljesítése 2,82 %-kal magasabbak az időarányostól:

- A saját bevételek csupán 44,47 %-os teljesítést mutatnak, mely abból adódik, hogy a II.
negyedévi működési költség hozzájárulást még nem teljesítették a vállalkozó orvosok.

- A TB Egészségügyi finanszírozás 3,64 %-kal magasabb a módosított tervtől, ennek oka, hogy a
házi gyermekorvosi szakfeladaton magasabb finanszírozást kapunk a tervezettől.

- Örményes és Kuncsorba ügyeleti hozzájárulása 36,82 %-kal magasabb az időarányostól.
Kuncsorba 2009. első félévben teljesítette az előző évi elmaradását és ennek következtében
magasabb a bevétel.

A kiadások teljesítése 6,67 %-kal magasabbak az időarányostól:

- A személyi juttatáson belül a bérfelhasználás 55,39 %. Az emelkedés a bérként kifizetett
ügyeleti díj és a kereset kiegészítés május, június hónapra be nem tervezett része. Dr Sáfár
Csilla háziorvos ügyeleti díja a vásárolt közszolgáltatásoknál lett betervezve.

- Az egyéb személyi juttatások 137,13 %. A növekedés oka, hogy a jubileumi jutalom bérként
lett betervezve.

- A járulékok 5,71 %-kal magasabbak a személyi juttatás emelkedése miatt.
- Dologi kiadásaink összességében 50,73 %-ot mutatnak, mely összességében időarányosnak

mondható. Ezen belül az egyéb dologi kiadások 20,24 %-kal magasabbak az időarányosnál,
ennek oka a gyógyszerbeszerzés, a szakmai anyag vásárlás, a gázenergia, villamos energia
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felhasználás magasabb mértékű. Az ügyeleti díj alacsonyabb teljesítése Dr Sáfár Csilla
háziorvos bérként kifizetett ügyeleti díja.

- Felhalmozási kiadásunk a fogászati szolgálat részére kompresszor és sterilizátor vásárlás volt

3.) A második félévben várható bevételek és kiadások:

A második félévben bevétel a tervezetteken túl nem várható.

A tervezett kiadásokon túl szükséges lenne egy fénymásoló vásárlása, mely előreláthatólag 60 eFt.

4.) Felhalmozási kiadások:

2009. év beruházása a fogászati szakfeladatra a kompresszor és a sterilizátor vásárlással teljesült.

FELÚJÍTÁSOK-BERUHÁZÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZÍNTŰ ALAKULÁSA (2-3. számú
melléklet)

Az önkormányzati színtű fejlesztések eredeti előirányzata 167.187 eFt volt, mely év közben 269.204 eFt-ra
módosult. A módosított előirányzathoz képest az I. félév zárásakor a teljesítés 12,13 %, ami 32.663 eFt
összegű kiadást jelent. 2009. 06. 30-ig a 2009. évre tervezett beruházások 15,06 %-ban, a felújítások 0,3 %-
ban végrehajtásra kerültek .

Felújítási munkákra (járda felújítás, épület felújítás) önkormányzati szinten 162 eFt-ot , beruházási
kiadásokra 32.663 eFt-ot fordítottunk az első félévben.

Az önálló intézmények által a beszámolási időszak végéig végzett 1.008 eFt értékű beruházások eszköz
pótlást jelentettek, illetve a feladatellátás színvonalának jövőbeni növekedését szolgálják. A felhalmozási
kiadások forrását az Orczy Iskolánál szakképzési hozzájárulás adta, Körjegyzőségnél dologi kiadás
átcsoportosításából, a Művelődési Ház és Könyvtárnál végzett beruházás a kötelezettségvállalás alapján a
költségvetés terhére valósult meg.

A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainak teljesítése összesen: 29.688 eFt.

A részben önálló intézmények által végzett beruházások értéke 1.805 eFt.

Az első félév során megvalósult felhalmozási kiadások forrásai a visszaigényelhető ÁFA, folyószámlahitel,
beruházási hitel és szakképzési hozzájárulás , alvállalkozói teljesítés voltak.

A költségvetés soron következő módosításakor felhalmozási kiadások előirányzatát rendezni kell.
Csökkenteni kell az előirányzatot, az eredménytelenül zárult pályázatok miatt.

Tájékoztató Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat kintlévőségeiről

2009. június 30-án a kintlévőségek összege 189.621 e Ft. melyből hátralékos tartozás 81.911 e Ft,
részletesen az alábbiak:

Megnevezés
Kintlévőség
összege ( e Ft. )

Kintlévőségből hátralék
összege ( e Ft )

Magánszemélyek kommunális adója 12.834 6.424

Iparűzési adó 49.191 16.844

Gépjárműadó 24.920 12.768

Pótlék 11.571 11.557

Bírság 1.197 940

Mezőőri járulék 2.209 899

Közcélú érdekeltségi hozzájárulás 2.038 776
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Számla tartozások 34.609 5.750
Kölcsönök ( iparűzési adóból, tüzelő
kölcsönből, belvíz és szociális kölcsönből,
lakás építési-, vásárlási célú kölcsön) 23.363 8.943

Polgármesteri Hivatal összesen: 161.932 64.901

Vízmű 23.266 12.587

Gyermekélelmezési Konyha 3.616 3.616

Orvosi rendelő 399 399

Részben önálló intézmények összesen: 27.281 16.602

Gondozási Központ 316 316

Napközi Otthonos Óvoda 23 23

Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 69 69

Művelődési Ház és Könyvtár - -

Fegyvernek- Örményes Körjegyzőség - -

Önálló Intézmények összesen: 408 408

Önkormányzat összesen: 189.621 81.911

A kintlévőségek egy része hosszú távú követelés, melynek összege 23.103e Ft., ennek megtérülése a
tárgyévet követő években esedékes. A második félévben befolyó hátralékok a folyószámla hitelt
csökkenthetik.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslattal
szíveskedjék elfogadni a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót.

............./2009.(VIII.27.) számú határozati javaslat:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Fegyvernek, 2009. augusztus 15.

(: Huber Ferenc: )
polgármester

Készítette:
Temesváriné Bozsó Ágnes





Fegyvernek Müvelt Ifjuságáért Alapitván 2007 évi
beszámolója. 2008.ÉVI beszámolója.

Ft-ban ezer Ft ezer Ft 2007/2008

2008.évi 2007.évi 2008.évi 2007.évi %

1. müködési bankszámla nyito egyenlege: 16553 38074 17 38

2. elkülönitett bankszámla nyito egyenlege: 2265991 2173928 2266 2174

3. pénztár nyito egyenlege: 3013 3013 3 3

Összesen: 2285557 2215015 2286 2215 4

Bevétel:

4. kamat: 79849 66473 80 66 22

5. magán személy adomány 130780 88500 131 89 48

6. APEH 1 % 224988 237282 225 237 -5

Összesen: 435617 392255 436 392 12

Kiadás:

7. támogatás: 215000 295000 215 295 -27

8. szaklap,hirdetés 34854 19845 35 20 75

9. bank költség 1680 6868 2 6 -66

10. tovább utalás Kárpáralja 20000 0 20

Összesen: 271534 321713 272 321 -15

Egyenleg:

10. müködési számla egyenleg: 6870 16553 7 17

11. elkülönitett bankszámla: 2443611 2265991 2444 2266

12. Pénztár -841 3013 -1 3

Összesen: 2449640 2285557 2450 2286 8

Magánszemély befizetések: Tessák Ildikó 85780.-Ft

Madarász Ferenc 25000.-Ft

Tühegyi Julianna 10000.-Ft tovább utalva Kárpátaljai Főiskolának nem az alapitvány pénze volt.
Hillender
Györgyné 10000.-Ft tovább utalva Kárpátaljai Főiskolának nem az alapitvány pénze volt.

Támogatások: 24 fő felsőfoku oktatási intézményben tanuló, DOGS Zenekar, Karnagyok Kórusa, Óvoda németnyelvü látogatásra.

Fegyvernek,
2008.06.02. 2009.08.10

(:Szilasi Péterné:)



elnök

A statisztikai adatok is jól tükrözik, hogy az alapítvány az alapítói okiratban megfogalmazott célokat egyre nehezebben éri el.

Nagy támogatók nincsenek, az 1 % is zsugorodik. Ennek magyarázata az egyre nehezebb gazdasági élet és a munkanélküliség.

Az alapítvány így kevesebb továbbtanulót tud támogatni, és egyre kisebb összeget utalni. Ennek fordítva kellene működni, hisz egyre több a

rászorult fiatal.

Megoldás lenne az alapítói okirat módosítása, mivel az előírt dokumentumok beszerzése, postázása, majdnem annyiba kerül, mint amennyi a

megítélt összeg.

Kuratóriumi ülések száma: 3.

Kérem beszámolóm elfogadását.

Fegyvernek, 2009. augusztus 10.

Szilasi Péterné

elnök



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére az alapítványok
2008. évi tevékenységéről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület által létrehozott alapítványok alapító okirataik értelmében évente kötelesek
beszámolni az alapítónak.

A 2007. június 28-i ülésen arról tájékoztattuk a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ebben a formában
utoljára számolnak be az alapítványok. Az akkori elképzelés szerint a három alapítványt
megszűntettük volna és jogutódként egy alapítvány működött volna tovább. Ezt azonban a bíróság
nem hagyta jóvá azzal az indokkal, hogy az önkormányzatok új alapítványt nem hozhatnak létre. Így a
Képviselőtestület visszavonta az alapítványok egyesítéséről hozott 173/2007.(VIII.30.) sz. határozatot,
és még jelenleg is működik a „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”,
„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” és a „Fegyvernek művelt ifjúságáért”
alapítvány.

A kuratóriumok elnökei idén is elkészítették a beszámolóikat, melyeket elfogadásra javasolunk a
képviselőtestületnek.

………/2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány tevékenységéről
készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek lakosságának
egészséges és biztonságos életéért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről
készült beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

……../2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról.



Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek biztonságos és
egészséges környezetéért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről készült
beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

………./2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a „Fegyvernek művelt
ifjúságáért” alapítvány 2008. évi tevékenységéről készült beszámolót
elfogadja.

Erről értesül:

1.) Alapítvány kuratóriumának elnöke
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző

Fegyvernek, 2009. augusztus 17.

Huber Ferenc
polgármester



„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért”
Alapítvány kuratóriumi Elnökétől

Tárgy: Alapítvány beszámolása
2008. évi tevékenységéről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának
Képviselőtestülete
Fegyvernek

Tisztelt Képviselőtestület !

Az alapítvány kuratóriuma 2008. évben 1 alkalommal ülésezett.
Az ülések napirendi pontjai:

- a 2007. évi közhasznúsági jelentés megvitatása, elfogadása,
- SZJA 1%-os felajánlások felhasználásáról döntéshozatal,
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kérelmének elbírálása,

2008.évben az alapítványnak 84.567,-Ft bevétele volt, melyből 63.648,-Ft SZJA 1%-os
felajánlásokból központi támogatás, 20.919,-Ft kamatbevétel.
Célszerinti támogatás 2008. évben nem érkezett az alapítvány számlájára.
A kiadások 2008. évben a működési kiadások 76.780,-Ft összegben teljesültek.

Részletesen az alábbiak:
- Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda 70.290,-Ft

Szapárfalui óvodások nyári táborozásának költségeihez hozzájárulás
- Hirdetési díj ( SZJA 1% felhasználásáról ) 6.000,-Ft
- Postaköltség 490,-Ft

Kiadások összesen: 76.780,-Ft

A továbbiakban bemutatjuk az alapítvány 2007. és 2008. évre vonatkozó mérleg adatait,
valamint ezen évekre vonatkozóan a pénzkészlet változását, a bevételek és kiadások
alakulását
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„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítvány

2008.ÉVI EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

ESZKÖZÖK Előző év
Előző évek
helyesbítése tárgyév

A Befektetett eszközök 140 86

I. Immateriális javak

II.Tárgyi eszközök 140 86

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B Forgóeszközök 927 934

I. Készletek 0 0

II. Követelések 0 0

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 927 934

Eszközök összesen 1067 1020

FORRÁSOK

C Saját tőke 997 956

I. Induló tőke 200 200

II. Tőkeváltozás/Eredmény 929 748

III. Lekötött tartalék 0 0

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -132 8

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

D. Tartalék 70 64

E. Céltartalék 0 0

F. Kötelezettségek 0 0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

Források összesen 1067 1020



Pénzkészlet változása, bevételek és kiadások alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés 2007. 2008.

1. Nyitó pénzkészlet 1.059 927
- bankszámla 474 325
- elkülönített számla 585 602
- pénztár 0 0
2. Banki kamat 19 20
3. SZJA 1% központi támogatás 70 64
4. Adomány 0 0
Rendelkezésre álló pénzeszköz (1+2+3+4 ) 1.148 1.011
5. Személyi jellegű kifizetés 0 0
6. Intézmények, szervezetek támogatása 50 70
7. Működési költségek 7 7
- hirdetési díj 6 6
- posta költség 1 1
8. Felhalmozási kiadás 164 0
Kiadások összesen (5+6+7+8) 221 77
9. Záró pénzkészlet 927 934
- bankszámla 325 311
- elkülönített számla 602 623
- pénztár 0 0

Az alapító okiratot nem javasoljuk módosítani.

Fegyvernek, 2009. augusztus 13.

Bukta Jánosné
kuratórium elnöke

.



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére alapítványok alapító
okiratainak módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület az alábbi három alapítványt alapította 1992-ben:

 Fegyvernek művelt ifjúságáért
 Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért
 Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért

A testület előtt már többször szóba került az alapítványok működésének egyszerűsítése. A
173/2007.(VIII.30.) sz. határozattal a testült úgy döntött, hogy a három alapítványt összevonja. Ezt
azonban a bíróság nem fogadta be, így maradt az alapítványok az eredeti állapot szerint működnek.
Most első lépcsőben a három alapítvány feladatait egy alapítványhoz (művelt ifjúságért) rendelnénk.
Ezért javaslom, hogy 2010. január 1-i hatállyal a Fegyvernek művelt ifjúságáért alapítvány célja,
feladatai egészüljenek ki a másik két alapítvány feladataival.
Az alapítványok kuratóriumainak megbízása december 31-ig szól, ekkor lehet a másik két alapítványt
megszüntetni, és új kuratóriumot választani a megmaradó alapítványnak.

Javaslom, hogy a Képviselőtestület az alapító okiratok módosításáról az alábbi határozati javaslatokat
fogadja el.

Fegyvernek, 2009. augusztus 17.

Huber Ferenc
polgármester

…………./2009.(VIII.27.) sz. önkormányzati határozat:

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratának módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság Pk.61.052/1992./10. sz. végzésével kiemelkedő közhasznú szervezetként
nyilvántartásba vett „Fegyvernek művelt ifjúságáért” alapítvány Alapító Okiratát
2010. január 1-i hatállyal e határozat melléklete szerint módosítja:

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai
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……………..határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

„Fegyvernek művelt ifjúságáért” Alapítvány Alapító Okirat az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat 5.) pontja (Az Alapítvány célja, feladata) hatályát veszti és helyébe
az alábbi 5.) pont lép:

„5.) Az alapítvány célja, feladata:

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
2. Kulturális tevékenység
3. Kulturális örökség megóvása
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel mód.
1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/1., 5. és 6.
pontjai)
4. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység.

5. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése.

(A helyi önkormányzatokról szóló 1994.évi LXIII. törvénnyel mód. 1990.
évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/2. és 11.
pontjait)

6.Környezetvédelem

7.Közrendvédelem
(A helyi önkormányzatokról szóló 1994. évi LXIII. törvénnyel mód.
1990. évi LXV. tv. 8. §-ában meghatározott feladat;
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c/9. és 15.
pontjai)

Az alapítvány létrehozásának célja, hogy

 Támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak,
akik Fegyvernek ifjúságának műveltségét, ismereteinek
bővítését, a fiatalok testi, lelki fejlődését segítik.

 Segítse a rászorult, jó képességű fegyverneki tanulók
továbbtanulását.

 Támogatást nyújtson azoknak, akik Fegyvernek lakosságának gyógyításában,
egészségmegőrzésében közreműködnek olyan technikai eszközök
vásárlásához, ismeretterjesztő előadások szervezéséhez, melyek a betegségek
megelőzését, gyógyítását szolgálják.

 Segítse azokat az egyéneket, szervezeteket, akik önhibájukon kívül kerültek
hátrányos helyzetbe.

 Támogatást nyújtson azoknak az egyéneknek, csoportoknak, akik Fegyvernek
közbiztonságának javítását segítik elő.

 Támogatásával segítse Fegyvernek kül- és belterületének környezetvédelmét
javító, elősegítő szándékokat, személyeket, szervezeteket.
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Az alapítvány tevékenysége elsősorban a helyi problémák felvetésére,
megoldására irányul, de fontos célkitűzésünk megyei, s országos jó hírének
növelése is.

Tevékenységünk során az öntevékeny helyi csoportok lehetőségeit felhasználva, a
kultúra, a sport, a községpolitika terén olyan községi közélet kialakítását,
fejlődését szorgalmazni, amely újabb lehetőséget teremt minden itt lakónak a
községformáló munkára, személyi és vagyoni biztonságának növelésére,
közérzetének javítására, összefogásra kívánjuk felhívni községünk lakosait,
mozgósítani szeretnénk falusi értelmiségünket.

Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.

A módosítás kelt: Fegyvernek, 2009. augusztus 27.

Huber Ferenc
polgármester

alapító képviseletében

………………/2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okiratának
módosítása.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság Pk.61.053/1992./12. sz. végzésével kiemelkedő közhasznú szervezetként
nyilvántartásba vett „Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért”
alapítvány Alapító Okiratát 2010.január 1-i hatállyal e határozat melléklete szerint
módosítja:

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2. Huber Ferenc polgármester
3. Buzás Istvánné jegyző
4. Képviselőtestület tagjai
5. Kuratórium tagjai

…………………..határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

„Fegyvernek lakosságának egészséges és biztonságos életéért” alapítvány Alapító Okirata az alábbiak
szerint módosul:

 Az Alapító Okirat 5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 5.) pont lép:
„5.) Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.”

A módosítás kelt: Fegyvernek, 2009. augusztus 27.

Huber Ferenc
polgármester
alapító képviseletében



4

………………/2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat

Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért alapítvány alapító okiratának
módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
Pk.61.054/1992/10. sz. végzésével kiemelkedő közhasznú szervezetként nyilvántartásba
vett „Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” alapítvány Alapító Okiratát
2010. január 1-i hatállyal e határozat melléklete szerint módosítja.

Erről értesül:

1.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Kuratórium tagjai

………….határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

„Fegyvernek biztonságos és egészséges környezetéért” Alapítvány Alapító Okirata az alábbiak szerint
módosul:

 Az Alapító Okirat 5. pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi 5.) pont lép:
„5.) Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat.”

A módosítás kelt: Fegyvernek, 2009. augusztus 27.

Huber Ferenc
polgármester
alapító képviseletében
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FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES-KUNCSORBA MIKRO-TÉRSÉG
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS SZOCIÁLIS

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

I. BEVEZETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.) 92. § (3) bekezdése alapján a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó
szociális szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében a 2000-nél több lakosságszámú
települési önkormányzatnak szolgáltatástervezési koncepciót kell elkészíteni, 2 évente
felülvizsgálni és aktualizálni. Ha az önkormányzat az egyes szociális feladatait társulás
keretén belül látja el, a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.
Fegyverneken az akkor hatályban lévő szociális törvény alapján 2005-ben elkészült a
település szociális szolgáltatástervezési koncepciója, melyet a Képviselőtestület 32/2005 (III.
31.) sz. önkormányzati határozatával elfogadott.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat Fegyvernek Önkormányzat 2007. július 01-től mikro-
térségi intézményfenntartó társulásban működteti gesztortelepülésként, Örményes és
Kuncsorba Önkormányzataival. A társulással kapcsolatos teendők, valamint a szociális
törvény folyamatos változásai miatt a mostani időpontban tudjuk felülvizsgálni és aktualizálni
a szociális szolgáltatástervezési koncepciót. A fentebb említett jogszabály alapján Örményes
és Kuncsorba nem kötelezett szolgáltatástervezési koncepció készítésére, de a társulás miatt a
rájuk vonatkozó koncepciót a társulásnak kell elkészíteni.

A felülvizsgálat miatt a koncepció a 2004-2007 közötti időszak változásait, helyzetértékelését
tartalmazza.
Ez a koncepció nem olyan tételes, mint az alapkoncepció, a hangsúly a törvényi változásokon,
a jelenlegi ellátórendszeren, valamint a szükségletekre épülő finanszírozható fejlesztéseken
van.
A 2005-ben elfogadott koncepcióban leírt fejlesztéseket egyrészt sikerült megvalósítani,
másrészt a Szt. változásai, hatályon kívül helyezték az addigi kötelező ellátásokat, illetve a
finanszírozásuk nem megoldott, ezért a továbbiakban nem célszerű ezeket megvalósítani.
A 2005-ben elfogadott koncepció az alábbi feladatokat határozta meg:

1.) 2010. dec. 31-ig a Gondozási Központ Idősek Klubjainak akadálymentesítését meg
kell oldani.

2.) 2010. dec. 31-ig az I. és II. sz. Idősek Klubjának HACCP minőségbiztosítási
rendszer szerinti átalakítási munkáit el kell végezni.

3.) Támogató szolgálatra kistérségi társulás szervezését kell megoldani 2008-tól
Örményes, Kuncsorba, Tiszabő bevonásával, Fegyvernek székhellyel.

Az előző koncepció óta az alábbi fejlesztések valósultak meg:
1.) 2008. dec. 31-ig a II. sz. Újtelepi Idősek Klubja és a III. sz. Szapárfalui Idősek
Klubja akadálymentesítése saját költségvetésből és Önkormányzati segítséggel
megvalósultak. Az Annaházi Idősek Klubjának 2008. júl. 31-én beadott ÉAOP
pályázat sikeres volt; és keretén belül valósul meg a telephely infokommunikációs
akadálymentesítése.
2.) 2008. júliusában beadott ÉAOP pályázat eredményeként valósul meg az I. sz.
Annaházi Klub felújítása, ezen belül a HACCP rendszer átalakítása.
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3.) 2008. január 01-től a 10. 000 lakosságszám alatti településeknek nem kötelező a
Támogató szolgáltatás megszervezése, 2009. január 01-től nem kötelező többek között
a Támogató szolgálat biztosítása egyetlen településen sem. Finanszírozásuk csak
pályázat útján valósulhat meg.

2007. júl. 01-től viszont Fegyvernek székhellyel a Törökszentmiklósi Kistérségen belül a
szociális alapszolgáltatási feladatok hatékony és gazdaságos működtetése érdekében
Örményes és Kuncsorba településekkel Mikro-térségi Intézményfenntartó Társulás jött létre.

A szociális szolgáltatástervezési koncepció készítésekor fontos követelmény:
- lakosságszám alakulása, korösszetétel,
- szolgáltatási igények meghatározása,
- egyes ellátotti csoportokhoz kapcsolódó speciális ellátási formák, szolgáltatások

szükségessége,
- ellátási kötelezettség teljesítésének a helyzete
- szükséges fejlesztések finanszírozása, ütemterve, működtetése.

A most elkészített Szolgáltatástervezési koncepció illeszkedik a Törökszentmiklós térsége
Többcélú Kistérségi Társulás 2008-ban elfogadott szociális szolgáltatástervezési
koncepciójához, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2009-2010 közötti szociális
szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatához.

II. MIKROTÉRSÉGI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, Örményes Község Önkormányzat
Képviselőtestülete, és Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 128/2007. (V.
5.) sz. önkormányzati határozatával mikro-térségi keretek között intézményfenntartó
társulásban működtetett önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményt hozott létre
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ elnevezéssel, amely jogutódja a
fegyverneki Gondozási Központnak, az örményesi „Napraforgó” Gondozási Központnak, és a
kuncsorbai Szociális Alapszolgáltatási Központnak. A társult települések intézményei
részjogkörű telephelyei a fegyverneki intézménynek. Az intézmény az alapító
önkormányzatok közigazgatási területén az igazgató irányításával de szakmailag külön-külön
látják el a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57 § (4).
bekezdése szerinti alapszolgáltatásokat:

- étkeztetést,
- házi segítségnyújtást,
- családsegítést,
- időskorúak nappali ellátását,
- gyermekjóléti szolgáltatást.

A társulás célja:
A társulást alkotó Önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) és az 1993. évi III. Szt. 86 § (1) és (2) bekezdése szerinti kötelező
és önként vállalt szociális alapszolgáltatási feladatainak gazdaságilag hatékony és szakmailag
magasabb szintű ellátását akarták a Mikro-térségi intézményfenntartó társulással biztosítani.
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III. A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
1993. ÉVI III. TV. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSAI

Az Szt. 2005. január 01-től kezdődően többször módosult, előírásai érintették a szociális
alapszolgáltatásokat, valamint módosultak a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó
feladatai is.
A 2005. évi CLXX. Tv. értelmében az Önkormányzatok ellátási kötelezettségeinek már nem
csak saját fenntartásban működtetett intézmény által láthatják el kötelező feladataikat, hanem
kistérségi társulásban, intézményfenntartó társulásban, valamint ellátási szerződést köthet más
szociális szolgáltatást nyújtó szervezettel, fenntartóval.

1.) 2005- 2008 közötti időszakban az alábbi táblázat mutatja be a törvényi változásokat az
ellátási kötelezettségek tekintetében a három települési Önkormányzat lakosságszámát
érintve:
Állandó lakosok
száma

2005. január 01
előtti

2005. január 01
utáni

2006. december
31-ig

2007. január 01-
től 2007.
december 31-ig

2008. január 01-
től

Lakosságszámtól
függetlenül
minden
települési
Önkormányzat

-étkeztetés
-házi
segítségnyújtás
-családsegítés
-gyermekjóléti,
helyettes szülői
ellátás

-étkeztetés
-házi
segítségnyújtás
-2005. júl. 01-től
szoc. információ
szolgálat

-szociális
információs
szolgáltatás

-étkeztetés
-házi
segítségnyújtás
-gyermekjólét
-helyettes szülői
ellátás

-étkeztetés
-házi
segítségnyújtás
-gyermekjólét
-helyettes szülői
ellátás

2000 fő felett Idősek nappali
ellátása

-családsegítés családsegítés családsegítés

3000 fő felett, 10
000 fő alatt

nappali ellátás:
idős, fogyatékkal
élő, pszichiátriai
és
szenvedélybeteg,
hajléktalan

Nappali ellátás:
idős, fogyatékkal
élő, pszichiátriai
és
szenvedélybeteg,
hajléktalan

Időskorúak
nappali ellátása

Amint a táblázatból is kitűnik, 2005. január 01. és 2008. január 01. között jelentősen változott
a Szt. 86. §-a, amely a kötelezően fenntartó szociális alapellátásokat írja elő. A szociális
információs szolgáltatást 2005. július 01-től kivette a családsegítésből, önálló szakfeladatra
hozta be, majd 2006. december 31. után ismét visszahelyezte a családsegítésbe. 2007.
december 31-ig kötelezte az Önkormányzatokat, hogy a nappali ellátást az időskorúakon kívül
a többi ellátotti rétegre is ki kell terjeszteni (fogyatékkal élők, pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok).
2008. január 01-től viszont már csak az időskorúak részére kell nappali ellátást biztosítani a
3000 fő - 10 000 fő közötti állandó lakosságszámmal rendelkező településeknek.
2007. januárjától a családsegítést csak 2000 fő állandó lakosságszám fölött kell megszervezni.

2.) Szakfeladatok változásai:
a.) Étkeztetés: 2006. január 01-től minden ellátotti réteg (fogyatékkal élők, pszichiátriai

betegek, szenvedélybetegek és hajléktalanok) részére kell étkeztetést biztosítani. A
jogosultsági feltételeket egyéb kritériumok alapján a helyi rendeletben kell
leszabályozni.

b.) Házi segítségnyújtás: A legnagyobb törvényi változások a házi segítségnyújtásban
történtek. Hatályon kívül helyezte a gondozási körzeteket (800 fő/gondozási körzet).
2007 január 01-től csak szociális rászorultság alapján lehetett házi segítségnyújtást
biztosítani, 2008. januárjától ezt is hatályon kívül helyezte és gondozási
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szükségletvizsgálatot vezetett be, melyet az intézményvezető kezdeményez 3 hónapon
belül a területileg illetékes Szakértői Bizottságnál. Maximálta az egy ellátottra vetített
napi gondozási időt (napi 4 óra).

c.) Nappali ellátások: 2006. január 01-től csak az engedélyezett férőhelyszámra lehet
normatívát igényelni. 2008. január 01-től csak az időskorúak részére kötelező a
nappali ellátást (Idősek Klubjait) biztosítani a 3000 fő – 10 000 fő közötti települési
Önkormányzatoknak Térítési díj fizetésre kötelezte az étkezésen kívüli szolgáltatást
igénybevevőket is. Addig csak az ebédért kellett fizetni.

d.) Családsegítés: 2006. január elsejével a családsegítés definícióját megváltoztatta. A
munkanélküliek ellátásán belül a rendszeres szociális segélyesekkel való
együttműködést 2005. november 01-től kiegészítette a jövedelemmel nem rendelkezők
együttműködési kötelezettségével.

e.) Jövedelemvizsgálatok: Az étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevétele csak a
család 1 főre eső jövedelmének vizsgálata alapján történhet, melyet a helyi
önkormányzat jegyzője adhat ki.

f.) Térítési díj számítások: 2008. január 01-től a térítési díj meghatározásakor önköltség-
számításokat vezetett be, amelyek alapján lehet a szolgáltatásokra a normatívákat
igényelni.

IV. DEMOGRÁFIAI MUTATÓK

Fegyvernek esetében az alapdokumentáció évéhez viszonyítottunk, Örményes és
Kuncsorba esetében a társulási évhez viszonyítottuk a demográfiai mutatószámokat.
Állandó lakosok száma 2008. január 01-én:

Fegyvernek: 7163 fő
Örményes: 1165 fő
Kuncsorba: 715 fő
Összesen: 9043 fő

a.) Állandó lakosságszám alakulása 2004-2008 között:
Település Év 0-17 év

össz.
Össz.

Lakoss.
18-59
éves

Össz.
Lakoss.

60 év
felett

Össz.
Lakoss.

Össz.

Fegyvernek 2004 1702 24 % 4225 57 % 1422 19 % 7138
2007 1612 22 % 4196 58 % 1472 20 % 7280
2008 1588 22 % 4136 58 % 1439 20 % 7163

Örményes 2007 197 17 % 709 60 % 264 23 % 1172

2008 202 17 % 701 60 % 262 23 % 1165
Kuncsorba 2007 117 16 % 450 61 % 165 23 % 732

2008 120 17 % 434 60 % 161 23 % 715
KSH adat

b.) Születések és halálozások aránya 2003-2008 között:
Település Év Születések Halálozások Változások

Fegyvernek 2003 90 fő 114 fő - 24 fő
2008 91 fő 111 fő - 20 fő

Örményes 2007 12 fő 17 fő - 5 fő
2008 14 fő 23 fő - 9 fő

Kuncsorba 2007 9 fő 11 fő - 2 fő
2008 3 fő 11 fő - 7 fő

Polgármesteri Hivatalok adatai
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c.) Beköltözések, elköltözések aránya:
Település Év Beköltözés Elköltözés Változás

Fegyvernek 2003 151 fő 199 fő - 48 fő
2008 171 fő 147 fő + 24 fő

Örményes 2007 45 fő 9 fő + 36 fő
2008 38 fő 32 fő + 6 fő

Kuncsorba 2007 23 fő 17 fő + 6 fő
2008 8 fő 33 fő - 25 fő

Polgármesteri Hivatalok adatai

A demográfiai mutatók az összlakosságot tekintve mindhárom településen csökkenő
tendenciát mutatnak, Fegyvernek esetében jelentős a gyermeklétszám csökkenése, főleg a
6-13 éves korúaknál. Örményesen és Kuncsorbán viszont minimálisan emelkedett. A
születések és halálozások arányában Fegyverneken nagyobb, a másik két település
vonatkozásában kevesebb az eltérés. A lakosság be-és elköltözésének aránya
Fegyverneken és Örményesen a beköltözések felé, míg Kuncsorbán a nagyarányú
elköltözés felé mozdult el. Jelentősebb változás az időskorú lakosság folyamatos
növekedése, amely egyre nagyobb terhet ró az Önkormányzatokra és az őket ellátó
intézményekre.

d.) Foglalkoztatottság – munkanélküliség alakulása:
Település Év Aktív korú

lakosság
Regisztrált

munkanélküli
Aktív korúak

rendszeres szoc.
segélyében részesül

Regisztrált
munkanélküliek
aránya az aktív

korú lakossághoz
Fegyvernek 2004 4591 fő 414 fő 235 fő 9,02 %

2007 4617 fő 505 fő 196 fő 11 %
Örményes 2007 772 fő 49 fő 8 fő 8,3 %

2008 759 fő 45 fő 14 fő 5 %
Kuncsorba 2007 486 fő 50 fő 9 fő 8,85 %

2008 483 fő 59 fő 16 fő 12 %
Regionális Munkaügyi Központ és a
Polgármesteri Hivatalok adatai

Mindhárom település mezőgazdasági jellegű település, Fegyverneken és Kuncsorbán
növekvő, Örményesen csökkenő tendenciát mutat. A három település közül Kuncsorbán a
legmagasabb a regisztrált munkanélküliek aránya, az aktív korú lakossághoz viszonyítva.
Fegyverneken és Kuncsorbán kevés a munkalehetőség, jórészt az Önkormányzatnál és
intézményeiben van elhelyezkedési lehetőség. Örményesen alacsonyabb mértékű a regisztrált
munkanélküliek száma. Ezt egyrészt a település földrajzi helyzete magyarázza. Mivel a vasúti
közlekedés mentén helyezkedik el, többen járnak át Kisújszállás, Karcag, Törökszentmiklós,
Szolnok munkahelyeire. Másrészt a településen 7 vállalkozás működik. A foglalkoztatás és
munkanélküliség vonatkozásában meghatározó még az alacsony iskolázottság, a segélyre való
berendezkedés, és fizikai aktivitás hiánya mindhárom településen.

e.) Egyes ellátotti csoportok mutatószámai:
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Település Év Fogyatékkal élők
mozgás, értelmi, látás, hallás

(fő)

Pszichiátriai
betegek

(fő)

Szenvedély
Betegek

(fő)

Hajléktalanok
EffektívHajl.vesz

(fő)

Össz
(fő)

Össz.
Lakosság

hoz
viszonyítva

Fegyvernek 2004 134 17 7 1 103 40 1 10 319 4 %
2008 111 24 5 3 114 69 - 16 342 5 %

Örményes 2006 4 5 1 - 22 - - - 32 3 %
2008 4 5 1 - 23 - - - 33 3 %

Kuncsorba 2006 14 4 3 4 50 18 - - 93 12 %
2008 6 3 - 2 50 45 - - 106 15 %

Összesen: 2008 121 32 7 5 187 114 - 16 482 0,053 %

Orvosi rendelők adatai

Az egyes ellátotti csoportok mutatószámait elemezve érdekes adatokat kapunk a lakosság
azon csoportjairól, akik speciális ellátásokat igényelnek. Fegyverneken 2004-ben 4 % volt
az arányuk. 2008-ban viszont a csökkenő lakosságszámhoz viszonyítva 5 %, azaz 1 %-kal
nőtt az arány. A belső számokat elemezve a pszichiátriai és szenvedélybetegek aránya
jelentősen nőtt Fegyverneken. A szenvedélybetegek száma Kuncsorbán nagymértékű
növekedést mutat. Ugyancsak nagymértékű a pszichiátriai betegek aránya az
összlakossághoz viszonyítva. Hajléktalan, illetve hajléktalansággal veszélyeztetett csak
Fegyverneken van jelen. Effektív (utcán élő) hajléktalan jelenleg nincs. 2004 óta 5 főt
bentlakásos otthonba sikerült elhelyezni, ebből 3 fő férfi és 2 fő nő. A hajléktalansággal
veszélyeztetettek száma folyamatosan növekszik, melynek oka a családi kapcsolatok
felbomlásában, romló gazdasági helyzetben, munkanélküliségben keresendő. Ugyanez az
oka a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számának növekedésénél is, kivétel ez
alól Örményes. A speciális ellátást igénylő csoportok életkorát tekintve a 41-60 év
közöttiek közül kerülnek ki. Részükre az étkeztetés és a házi segítségnyújtás mindhárom
településen biztosított, csak a nappali ellátás nem, melyet az Szt. változása 10.000
lakosságszám alatt nem tesz kötelezővé. Az Idősek Klubjai viszont mindhárom
településen nyitottak, enyhébb tünetekkel járó betegségcsoportok ellátásától nem
zárkóznak el.

f.) Etnikai hovatartozás, származás szerint:
A cigány kisebbséghez tartozók csak Fegyverneken vannak jelen. Örményesen és
Kuncsorbán nincsenek, illetve létszámuk nem számottevő. Szociális ellátást igénylők
száma Fegyverneken 4 fő, 2 fő étkeztetésben, 2 fő nappali ellátásban részesül. A
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás terén viszont jelentős a velük való foglalkozás,
Fegyverneken a szolgálatok ügyfélforgalmának 80 %-át teszik ki.

Összefoglalva:
A demográfiai mutatók tekintetében az alábbi népességi rétegek esetében mutatható ki
változás nagyobb arányú létszám növekedés:
- Az időskorúak számának növekedése, amelyet ront az aktív korúak létszámának a
csökkenése
- Fogyatékkal élők, azon belül a mozgásfogyatékkal élők magas száma
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek létszámának nagyarányú növekedése.
Az előző szolgáltatástervezési koncepcióban ugyanezen ellátási csoportok szolgáltatási
szükséglete volt kimutatható.
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V. ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
FEGYVERNEKEN, ÖRMÉNYESEN ÉS KUNCSORBÁN

Az Önkormányzatok ellátási kötelezettségét az alábbi táblázat mutatja:
Kötelező szociális

szolgáltatások
Fegyvernek Örményes Kuncsorba

1. Étkeztetés X X X
2. Házi segítségny. X X X
3. Időskorúak nappali
ellátása

X - -

4. Családsegítés X - -
5. Gyermekjóléti szolg. X X X
6. Gyermekek
napközbemi ellátása,
Bölcsőde

- - -

Mindhárom településen a kötelező alapellátások biztosítottak, önként vállalt feladat
Fegyverneken 2 Idősek Klubja, Bölcsőde működtetése, Örményesen és Kuncsorbán a
családsegítés és az időskorúak nappali ellátása.
Az Önkormányzatok a szociális alapszolgáltatásokat két intézményfenntartó társulásban, a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ és a Tiszavirág Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsőde működtetésével látják el.

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ:
Az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja külön-külön közigazgatási területükön:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézményben az alkalmazottak létszáma:
Fegyverneken: 20 fő
Örményesen: 5 fő
Kuncsorbán: 4 fő
Összesen: 29 fő, ebből 26 fő szakdolgozó, 3 fő gazdasági dolgozó.
A dolgozók szakképesítése 100 %-os.
Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde:
A Bölcsőde a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodához integrálva 2008. január 01-én
kezdte meg működését 10 fő engedélyezett férőhellyel. Jelenleg 12-13 fővel működik,
kihasználtsága 120%-os.
Ellátási területe: A mikro-térség, Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba közigazgatási
területe. Jelenleg is van örményesi gyermek.
Várakozói lista: 6 fő
Alkalmazotti létszám 3 fő. A dolgozók szakképesítése jogszabálynak megfelelő.

Összefoglalva:
A települési Önkormányzatok két intézményfenntartó társulás keretén belül biztosítják az
Szt.-ben és a Gyermekvédelmi Törvényben előírt szociális alapszolgáltatásokat. A
kötelezően előírtakon kívül önként vállalt feladatokat is. Fegyvernek településen az
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önkormányzati intézményeken túl az alapellátásra ráépülve működik két szakellátásnak
minősülő Ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmény:
1.) A megyei Önkormányzat fenntartásában működtetett törökszentmiklósi székhelyű

„Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs
Intézménye, 68 férőhellyel.

2.) „SENGA” KHT működtetésében az „Aranykor” Idősek Otthona, 50 férőhellyel.
Mindkét intézményben a lakók többsége fegyverneki lakos.

VI. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK MUTATÓSZÁMAI

Település Év Étkeztetés Házi
segítségnyújtás

Nappali
ellátás

Összesen

Fegyvernek 2004 84 fő 24 fő 121 fő 229 fő
2008 114 fő 33 fő 84 fő 231 fő

Örményes 2007 26 fő 6 fő 28 fő 60 fő
2008 28 fő 6 fő 27 fő 61 fő

Kuncsorba 2007 42 fő 14 fő 42 fő 98 fő
2008 35 fő 15 fő 40 fő 90 fő

Étkeztetés:
Fegyverneken:
A 2004. évhez viszonyítva jelentősen nőtt az étkeztetést igénybevevők száma. Azon belül
növekedett az ebéd házhozszállítását igénybevevők száma. Az igénylők 77 %-a veszi igénybe
ezt a szolgáltatást.
Örményesen:
A társulást megelőző évekhez viszonyítva növekedett az étkeztetésben résztvevők száma és
egyre többen igénylik a házhozszállítást, amelynek oka a település szerkezetében keresendő:
megjelenik a „tanya” szerű gondozás, mind az étkeztetésben, mind a házi segítségnyújtásban.
Mindhárom településen a hét 6 napján biztosított az étkeztetés házhozszállítással is. A
tálalókonyhák a HACCP minőségbiztosítási rendszerben működnek. Az étkeztetés minden
ellátotti réteg részére megoldott. Az étkeztetés a fegyverneki Gyermekélelmezési Konyháról
biztosított mindhárom településen.

Házi segítségnyújtás:
Az ellátottak számának a növekedése tapasztalható az utóbbi időben. Ez egyrészt az egyre
növekvő demográfiai idősödési rátával (20-23 %), másrészt a bentlakásos idősotthonba
kerülés nehezítettségével és a növekvő intézményi térítési díjakkal magyarázható. Az idősek
körében egyre többen igénylik az otthon maradást, s választják a házi segítségnyújtás
szolgáltatásait, melyek az étkeztetéshez hasonlóan minden ellátotti réteg részére, mindhárom
településen biztosítottak.

Nappali ellátás:
Az Idősek Klubjaiban a normatívát csak a működési engedélyben szereplő létszám 100 %-áig
lehet figyelembe venni, a mutatószámok csökkenésének ez az oka. Egyébként mindhárom
településen a hét 6 napján tartanak nyitva, szolgáltatásaikra a nyitottság jellemző, 100 %-os
kihasználtsággal működnek. 2008. január 01-től ezen szolgáltatásért is kell térítési díjat
fizetni, de ez miatt csökkenés nem következett be egyik településen sem.

Családsegítés:
A szolgálat szolgáltatásait igénybevevők száma: esetszám (halmozott adat)
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Település Év Igénybevevő
Fegyvernek 2004 3187 fő

2008 4731 fő
Örményes 2007 131 fő

2008 169 fő
Kuncsorba 2007 271 fő

2008 200 fő
Családsegítő Szolgálatok Forgalmi naplója alapján

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Ellátottak köre: mindhárom településen:

- krízishelyzetben lévő családok, egyének
- jövedelem nélküliek
- hajléktalanok
- aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülők
- pszichiátriai betegek, gondnokoltak
- fogyatékkal élők
- kisebbséghez tartozó romák
Szolgálatokat igénybevevők száma a forgalmi naplók alapján:
Az előző koncepcióban még nem szerepelt, hogy 2004. júniusától lehetőség van
pszichológiai tanácsadásra Fegyverneken a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat
klienseinek részére térítésmentesen. A szolgáltatást az Önkormányzat finanszírozza.
Az intézmények mindhárom településen a Gyermekjóléti Szolgálattal közös épületben
működnek.

Gyermekjóléti szolgáltatás:
A három településen a gyermekkorú (0-17 éves) lakosság száma:
Fegyvernek: 1588 fő
Örményes: 202 fő
Kuncsorba: 120 fő
Összesen: 1910 fő
Fegyverneken folyamatos csökkenés, Örményesen és Kuncsorbán minimális növekedés
tapasztalható. Sajnos Kuncsorbán a gyermeklétszám növekedése a gyermekjóléti
problémák növekedésével járt együtt. 2007-ben nem volt védelembe vett gyermek a
településen. 2008-ban 5 gyermeket kellett folyamatosan figyelni. Megnőtt a
családlátogatások száma, több esetben hatósági intézkedésre tett javaslatot a
családgondozó.
A legjellemzőbb problémákat az alábbi táblázat érzékelteti a legjobban:

Szolgáltatási esetek,
problémák

Fegyvernek Örményes Kuncsorba
2007 2008 2007 2008 2007 2008

Szolgáltatásnál kiemelkedően előforduló problémák (eset)
Anyagi 679 590 9 10 30 32
Gyermeknevelési 368 470 16 4 11 2
Szülők vagy a család
életvitele

282 256 6 - 5 9

Magatartászavar 54 43 4 3 10 10
Családi konfliktus 72 59 3 3 8 9
Szolgálat által nyújtott szakmai tevékenységek jellege (eset)
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Családlátogatás 537 660 116 28 16 21
Hivatalos ügyek intézése 475 311 8 10 27 22
Segítő beszélgetés 178 176 149 61 15 16
Tanácsadás 144 144 3 - 25 21
Szolgálatoknál gondozott kiskorúak száma (fő)
Alapellátott 59 53 11 11 16 18
Védelembevett 28 30 5 - - 5

Átmeneti
neveltgyermekek/családok
száma

19/9 17/9 - - 1/1 1

Utógondozott - - - - - -

Fegyverneken 2008-ban preventív céllal nehezen kezelhető gyermekekből „Bendegúz
csoport” alakult.
Az intézmények épülete mindhárom településen rendelkezik akadálymentesítéssel.

VII. SWOT-ELEMZÉS: FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES-KUNCSORBA

Erősségek:
- Mikro-térségi társulásban működtetés
- Kialakított intézményrendszer (Alapszolgáltatási Központok)
- Kötelező alapellátások biztosítottak
- Nem kötelező szociális alapszolgáltatások biztosítása (családsegítés, nappali ellátás,

bölcsőde)
- Az egyes ellátotti rétegek szolgáltatásokhoz juttatása (fogyatékkal élők, pszichiátriai

betegek, hajléktalanok), nyitottan működő nappali intézmények.
- Felújított épületek Fegyverneken
- Akadálymentes bejutás az épületekbe mindhárom településen
- Ellátottak részére a kapcsolati rendszerek kiépítettsége (ápolási otthonok,

Idősotthonok)
- Adekvát, naprakész információnyújtás
- Jól működő, települési jelzőrendszer
- HACCP minőségbiztosítás a tálalókonyhákban
- Pszichológiai tanácsadás, szükséglakások Fegyverneken
- 100%-os szakképesítések az intézmények dolgozói körében
- Egymásra épülő szakképesítések, TEAM-munka
- Továbbképzések biztosítása
- Terepintézményként működés
- Kiképzett helyettes szülő Örményesen
- Szakmailag és gazdaságilag önálló intézmény
- Partneri kapcsolat a 3 település között. Telekommunikációs eszközök.
- Állapot- és szükségletfelmérés a településeken

Gyengeség:
- Település széttagoltsága Örményesen
- Kevés a civil szervezet a településeken
- Házi segítségnyújtás napi időtartama csak hétköznapra korlátozott, hétvégén nem

megoldott
- Lakosság aktivitása alacsony (önkéntes munka nem megoldható)
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- Speciális ellátást igénylők (fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
hajléktalanok) ellátórendszere hiányos

- Minimális pályázati lehetőségek az alapszolgáltatásban

Lehetőségek:
- A nyitottan működő időseket ellátó rendszer kiinduló pont a speciális ellátást igénylők

nappali ellátásának megvalósításához (fogyatékkal élők, hajléktalanok)
- A civil szervezetek bevonása az alapellátásba
- Telekommunikációs eszközök fejlődése
- Új ellátási forma mikro-térségi szinten működtetése (Bölcsőde, ellátási szerződés

gyermekek átmeneti otthonával)
- Pszichológiai tanácsadás kiterjesztése Örményesre, Kuncsorbára

Veszély:
- A lakosság romló szociális és egészségügyi helyzete
- Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számának fokozatos növekedése,

ellátórendszerük hiányossága
- Pályázati rendszerek hiánya
- Alacsony normatívák
- A szociális szakma alacsony megbecsülése, a dolgozók túlterheltsége, alacsony

jövedelmek
- Finanszírozási gondok miatt ellátatlanul maradó rászorultak

VIII. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGLETEI

A koncepció helyzetelemzéséből egyértelműen kitűnik, hogy melyek azok a szociális
szolgáltatások, melyeket bővíteni, fejleszteni szükséges, illetve kik azok az ellátotti csoportok,
akiknek hiányzó ellátását rövid vagy hosszú távú stratégiai program keretén belül meg kell
oldani.

A koncepció során már utaltunk arra, hogy a mikro-térségben a kötelező szociális
szolgáltatások megvalósultak, az önkormányzatok a kötelező ellátásokon felül is vállalták
egyes szociális szolgáltatások működtetését (családsegítés, nappali ellátás) a település
lakosságának szükségleteihez igazodva. Saját erőből finanszírozva az épületek
akadálymentesítését, az infrastruktúra fejlesztését. Az ágazatban dolgozó szakemberek
szakképesítése az előző koncepcióhoz viszonyítva jelentősen javult, mindegyik telephelyen
megközelíti a 100 %-ot, s egyre több szakirányú főiskolai végzettséggel rendelkeznek a
dolgozók. A mikro-térség korcsoportjainak jellemzői és az egyes ellátotti csoportok növekvő
számadatai, valamint a szociális intézmények szolgáltatási igénye alapján kimutatható, hogy
lakosságszámtól függetlenül is szükséglet jelentkezik egyes célcsoportok hiányzó ellátására.
Célszerű ezeket, a már meglévő intézményi struktúrákon belül megvalósítani, vagy
finanszírozási problémák miatt ellátási szerződésekkel biztosítani.

A koncepció helyzetelemzése alapján az alábbi szociális szolgáltatások fejlesztése terén
mutatkozik lakossági igény. A szolgáltatások fejlesztése során figyelembe vettem a
finanszírozási lehetőségeket, akadályokat is. A továbbiakban a fejlesztési igényeket taglalja a
koncepció, majd alternatív lehetőségeket javaslunk a probléma megoldására.
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IDŐSELLÁTÁS:

Házi segítségnyújtás:
A települések mutatószámai alapján meghatározható az időskorúak számának folyamatos
növekedése. A legszembetűnőbb ellátási igény a házi segítségnyújtás területén mutatkozik.
Az átlagéletkor kitolódásával és a bentlakásos otthonba kerülés nehezítettségével számolva,
ezen a területen szükséges fejlesztéseket megvalósítani.

Fejlesztési lehetőségek, finanszírozásuk függvényében:

a.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése:
Az idős, vagy fogyatékos emberek szociális biztonságát növeli a házi segítségnyújtásra
épülő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Előnye: a kiépített rádió adó-vevő, és egy diszpécser központba befutó jelzés alapján,
amely a gondozottnál kihelyezett riasztóberendezésből áll, azonnali segítség jelentkezik.
Hátránya: pénzügyi fenntarthatósága, finanszírozási problémák. A diszpécser központ
kiépítése alapszolgáltatások esetén nem megoldható, csak bentlakásos otthonon belül.
A CII. Költségvetési törvény alapján csak a 10 000 lakosnál nagyobb települések
igényelhetnek normatívát. A mikro-térség össz lakosságszáma 9 021 fő.

Finanszírozása (2009 évi KTV alapján)
Alapnormatíva
34. melléklet 11. e)

Kiegészítő normatíva
84. melléklet 2-4.d)
Intézményfenntartó
társulás

Összesen
1/fő

Szolgálat
Összesen

29. 500 Ft/ fő 24. 000 Ft/fő 53. 500 Ft/fő2 2. 140. 000 Ft

b.) Önkéntesek, karitatív szervezetek bevonása
A 2005. évi önkéntes költségvetési tv. megjelenésével országosan több önkéntes program
indult el Magyarországon. Többször próbálkoztunk ennek a lehetőségével mindannyiszor
kudarcba fulladt. Az önkéntes pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül szabadidejében végez
karitatív feladatokat. Lehetőség mutatkozik a fegyverneki Katolikus Karitász Szervezettel
való együttműködésre az idősek saját otthonában való megtartása érdekében

c.) „Út a munkához” Program:
Az Szt. alapján az Önkormányzatoknál közfoglalkoztatásban részesülők közül az idősek
ellátására alkalmas személyeket a házi segítségnyújtás egyes tevékenységére is lehet
alkalmazni (takarítás, mosás, személyi higiéné biztosítása, látogatás). A szakképzett házi
gondozó munkáját segítik, több ellátást igénylőt lehet ellátni.
Megoldatlan a hétvégi ellátás, amelynek finanszírozási problémái vannak, törvényi
változásokra lenne szükség.

EGYES ELLÁTOTTI CSOPORTOK SPECIÁLIS ELLÁTÁSA:
Fogyatékkal élők
Hajléktalanok
Pszichiátriai és szenvedélybetegek
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Az előző és a mostani koncepció helyzetelemzéséből egyértelműen kimutatható ezeknek a
speciális csoportoknak a hiányzó ellátórendszere, amely országos probléma. Jelenleg
mindhárom településen az alapszolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást,
a családsegítést igénybe tudják venni. A nappali ellátást nem, csak azok akik enyhébb
fokban rendelkeznek e célcsoport betegségtüneteivel. Mindhárom településen számottevő
a nappali ellátás iránti igény. Az időskorúak részére fenntartott klubok nyitottan
működnek, viszont az épületek strukturálisan egyenlőre nem alkalmasak az időseken
kívüli ellátotti csoportok foglalkozatására.
Jelenleg az Szt. 68 § nem kötelezi a 10. 000 főnél kisebb lakosságszámú
Önkormányzatokat az időseken kívüli réteg ellátására, viszont az egyre növekvő
demográfiai mutatók jelzik ezt a szolgáltatási szükségletet.

Javaslat a hiányosság megoldására:
A már meglévő, nyitottan működő Idősek Klubjain belül pályázati forrásokkal
megoldható az intézmények külső és belső átalakítása, felújítása. Megfelelő szakmai
előkészítés, jól képzett szociális szakemberek foglalkoztatásával beilleszthető az Idősek
Klubjába más ellátotti csoportba tartozó személyek foglalkoztatása.
Fegyverneken ezt a célt szolgálja a 2008-ban benyújtott ÉAOP 2008-4-1-3/A nyertes
pályázat, amely során a 3 Idősek Klubjából egyet sikerül ennek a szemléletnek
megfelelően átalakítani, fejleszteni.
Az alábbiakban a 2009-ben hatályos finanszírozást mutatnánk be a különböző ellátotti
csoportok esetében.

2009. év költségvetési tv. alapján:
Ellátotti csoport Alapnormatíva

3.sz. melléklet 11.
h)

Kiegészítő normatíva
Intézményfenntartó
társ. 8. mell. 2-4.

Összesen:

Időskorúak nappali
ellátása

146 200 Ft/fő 64 000 Ft/fő 210 200 Ft/fő

Fogyatékkal élő
személyek nappali ell.

454 110 Ft/fő - 454 110 Ft/fő

Szenvedélybetegek,
pszichiátriai betegek,
hajléktalanok nappali ell.

214 650 Ft/fő - 214 650 Ft/fő

A 2009. évi költségvetési törvény csak egy ellátotti réteg kistérségi szintű biztosítását
finanszírozza.
Megvalósítása pályázati források alapján.

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban GYVT) alapján az Önkormányzatoknak az alábbi kötelező ellátásokat kell
biztosítani:

a.) Alapellátás:
Gyermekjóléti szolgáltatások.
Lakosságszámtól függetlenül kötelező minden településen megszervezni.
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A mikro-térség mindhárom településén működik, Fegyverneken az intézmény részjogkörű
szakmai egységeként, önálló szakfeladattal a Családsegítő Szolgálattal közös
épületrészben.
Örményesen és Kuncsorbán osztott munkakörben, megfelelő szakképesítéssel látják el a
feladatot.

b.) Gyermekek napközbeni ellátása:
A GYVT 94 § (2) bekezdése értelmében a települési Önkormányzat a törvényben
foglaltak szerint biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a
máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
Gyermekek napközbeni ellátásának bizonyul:
- bölcsőde
- házi gyermekfelügyelet
- családi napközi
Ezeket az ellátásokat 10 000 lakosságszám fölött kötelező biztosítani. A mikro-térség
összlétszáma 9 021 fő, nem kötelező, de lakossági igény alapján 2008. január 01-től
Fegyverneken a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvodán belül önálló intézményegységként
kezdte meg működését a bölcsőde 10 férőhellyel mikro-térségi szinten. Az eltelt időszak
alapján és jelenleg is 120%-os kihasználtsággal működik. A bölcsőde jelzése szerint
várakozók száma 6 fő, a törvényi változások függvényében további igény fog jelentkezni,
s így szükséges a bölcsőde bővítése, fejlesztése.

2009. évi költségvetési törvény:
Bölcsőde: Alapnormatíva

3.sz. mell. 14. a)
Kiegészítő normatíva

540 150 Ft/fő
ellátott gyerek

1 050 Ft/fő
0-17 éves korú gyerm. száma

Megvalósítása pályázati források alapján.

c.) Gyermekek átmeneti ellátása:
A GYVT 45 § (1) bekezdése írja elő kötelezően a települési Önkormányzatok számára.
A gyermekek átmeneti gondozását a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő kérelmére,
beleegyezésével, ideiglenes jelleggel teljes körű ellátással kell biztosítani, a szülő
egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, akadályoztatása, indokolt távolléte
esetén.

A feladat ellátási kötelezettséget az alábbiak szerint lehet biztosítani:
1.) helyettes szülői ellátás
2.) gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéssel
3.) családok átmeneti otthonában a szülővel együtt.

A települési Önkormányzatok az ellátásokat biztosíthatják:
- saját fenntartásban
- kistérségi társulásban
- feladat ellátási szerződés útján

1.) Helyettes szülői ellátás:
A mikro-térségben Örményesen 1 fő jogszabálynak megfelelően kiképzett helyettes szülő
van, a szolgáltatást viszont csak a Közigazgatási Hivatal általi működési engedéllyel lehet
működtetni. A szolgáltatás működésének a problémája finanszírozási problémák miatt
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nem megvalósítható. A helyettes szülő csak akkor kap járandóságot, ha gyermek van nála,
az Önkormányzat viszont az ellátott gyermekek száma után kap normatívát. Nem lehet a
gyermekvédelemben alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezéssel összekeverni. 2005 óta
az eddigi tapasztalatok alapján még nem volt rá igény.

Helyettes szülő:
Alapnormatíva 3. sz. mell. 1-
2 bek.

Kiegészítő normatíva 8. sz.
mell 2.5. Intézményfenntartó
társulás

Összesen

689 000 Ft/fő 220 000 Ft/fő 909 000 Ft/fő

A helyettes szülői ellátás országosan is alig működik, főleg a finanszírozási gondok miatt,
viszont a 2009. évi költségvetési törvény szerint csak az a kistérségi társulás igényelheti,
ha a kistérség valamennyi intézmény fenntartásáról gondoskodik. A mikro-térség viszont
csak 3 települést fog össze, így véleményem szerint nem jogosult kiegészítő normatívára.

2.) Feladat ellátási szerződés kötése a GYVT 96-97 §-a alapján:
A karcagi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat ellátási szerződéssel az
Önkormányzatok eleget tehetnek a törvényi kötelezettségnek. A karcagi Kistérségi
Társulás fenntartásában működtetett kunmadarasi Gyermekek Átmeneti Otthona be tudja
fogadni azokat a gyermekeket, akiket a szülő akadályoztatása esetén nem tud ellátni.
Finanszírozása a 2009. évi Költségvetési törvény szerint a mikro-térség 0-17 éves korú
gyermekek számára jutó kiegészítő normatívát 1200 Ft/fő gyermek a karcagi kistérségi
társulásnak kell átadni. A mikro-térség önkormányzatainak más kiegészítést nem kell
adni.

A mikro-térség 0-17 éves korú gyermekeinek száma:
Fegyvernek: 1588 fő
Örményes: 202 fő
Kuncsorba: 120 fő
Összesen: 1910 fő
1910 fő x 1200 Ft = 2 292 000 Ft
Ez az összeg a feladatot ellátó társulást illeti meg.

A gazdasági okok miatt a feladat ellátási szerződés kötése lenne a legmegfelelőbb arra, hogy
ez a törvényi kötelezettség is megvalósuljon.
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IX. A FEJLESZTÉSEK ÜTEMTERVE, PÉNZÜGYI KERETEI

Tervezett
szolgáltatás

Tervezett fejlesztés Fejlesztés meg-
valósításának éve

Fejlesztés
költsége

Fejlesztés
forrása

Idősellátás Házi segítségnyújtás
Karitatív szervezet

bevonása
Megállapodás kötés

2009. dec. 31. önkéntes -

Speciális ellátást
igénylők ellátása

Fogyatékkal élők
nappali ellátása

2009-2010 dec.
31.

ÉAOP pályázat
20 millió Ft

Gyermekek
napközbeni

ellátása

Bölcsődei férőhely
bővítése

2010. dec. 31. Pályázati
forrásból

Gyermekek
átmeneti ellátása

GYVT. 96-97 §-a
alapján

feladatellátási
szerződés kötése a

Karcagi
Kistérséggel,
Gyermekek

Átmeneti Otthonával

2009. dec. 31. Mikro-
térségi

szinten a 0-
17 éves

korú
gyermekek

száma

2010. évi
költségvetési

törvény
kiegészítő
normatíva

-.-.-.-.-.-.-.-



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

A Képviselőtestület 2009. augusztus 27-i ülésére a Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba
Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Szolgáltatástervezési Koncepciójáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Képviselőtestülete a 32/2005 (III. 31.) határozatával fogadta el a Szociális
törvény 92. § (3.) bekezdése alapján a Szolgáltatástervezési Koncepciót. A felülvizsgálat az
időközben intézményfenntartó társulás létrejötte miatt most készült el.
Örményes és Kuncsorba településeknek nem kötelező a lakosságszámuk alapján a koncepció
készítése, de mikro-térségi társulás szinten el kell készíteni.

A Szociális törvény 92 § (5) bekezdése kimondja, hogy települési Önkormányzat, illetve
társulás által készített koncepciónak illeszkedni kell a többcélú kistérségi társulás esetén a
kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító programokhoz, illetve a megyei
Önkormányzat által készített koncepcióhoz.
Elküldtük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökének, és a Törökszentmiklós
Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés összességében megállapította, hogy a
véleményezésre benyújtott szolgáltatástervezési koncepció tervezete összhangban áll a
törvényi előírásokkal, a megyei szintű szakmai elvekkel és fejlesztési szükségletekkel.
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a szolgáltatástervezési koncepció
tervezetét megfelelőnek találta.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a koncepció megvitatására és
elfogadására.

…………../2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek-Örményes-Kuncsorba Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás
Szolgáltatástervezési Koncepciójáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek-Örményes-
Kuncsorba Intézményfenntartó Mikro-térségi Társulás Szolgáltatástervezési
Koncepcióját e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Erről értesül:
1.) Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója
2.) Török Csaba, Örményes polgármestere
3.) Rédai János, Kuncsorba polgármestere
4.) Huber Ferenc, Fegyvernek polgármestere
5.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
6.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. augusztus 11.
Huber Ferenc
Polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 27 -i ülésére az ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039 I.
számú Annaházi Idősek Otthona fejlesztés „Saját forrás kiegészítése” pályázat benyújtásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a „Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki
telephelyének I. számú Annaházi Idősek Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítés és tárgyi infra-
struktúrájának fejlesztése” című pályázata 22.249.312 Ft összköltség mellett 20.024.380 Ft támogatásban része-
sült, a fejlesztés saját erő szükséglete 2.224.932 Ft.
Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése
2009. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alapján lehetőség van a pályázat saját
forrásának kiegészítésére.
A Rendelet 3. § (1) d.) pontja értelmében 50 %-os támogatás elnyerésére van lehetőség, az alábbiak szerint:

Forrás Ft %

Saját forrás 2.224.932 10%

Kedvezményezett hozzájárulása 1.334.959 7%

Partnerek hozzájárulása 0%

Bankhitel 0%

Egyéb támogatás:
Saját forrás kiegészítés 889.973 3%

Támogatási konstrukció keretében megítélt
támogatás 20.024.380 90%

ebből regionális beruházási támogatás 0%

ebből kulturális célú támogatás 0%

ebből de minimis támogatás 0%

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő
támogatás 20.024.380 90%

Összesen 22.249.312 100,00%

Fentek értelmében az Önkormányzat által biztosított saját forrás – támogatás elnyerése esetén –1.334.959 Ft –ra
csökken.

Fentiek alapján, kérem a határozati javaslat elfogadását.

.................../2009. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

„Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyének I. számú Annaházi Idősek
Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítés és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése” kapcsolódó „Sa-
ját forrás kiegészítése” pályázat benyújtásáról

1. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért pályázat benyújtásával az önkormány-
zatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2009. évi tá-
mogatásának rendjéről szóló 19/2009. (IV.9.) ÖM rendelet alapján, az alábbiak szerint:

1/a.) Pályázó és a Tervezet fejlesztés megnevezése:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

„Csorba Mikro-Térségi Szociális Alapszolgáltatási központ fegyverneki telephelyének I. számú Annaházi Idősek
Klubja felújítása, komplex utólagos akadálymentesítés és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztése”

1/b.) Támogatási szerződés száma: ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039

1/c.) Tervezett fejlesztés összköltsége: 22.249.312 Ft azaz huszonkétmillió-kétszáznegyvenkilencezer-
háromszáztizenkétezer forint.

1/d.) Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:

Ft %

2009 év 6.587.849 29,6 %

2010 év 15.661.463 70,4 %

Összesen 22.249.312 100 %



1/e.) Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Forrás 2009 év 2010 év Összesen

I. Saját forrás 658.785 1.566.147 2.224.932

1/1. Kedvezményezett hozzájárulása 395.271 939.688 1.334.959

1/2. Partnerek hozzájárulása

1/3. Bankhitel

II. Egyéb támogatás:

263.514 626.459 889.973Saját forrás kiegészítés

III. Támogatási konstrukció keretében meg-
ítélt
Támogatás ÉAOP-4.1.3/A-2008-0039 5.929.064 14.095.316 20.024.380

ebből regionális beruházási támogatás

ebből kulturális célú támogatás

ebből de minimis támogatás

ebből ún. nem állami támogatásnak minősülő

5.929.064 14.095.316 20.024.380támogatás

Összesen 6.587.849 15.661.463 22.249.312

1/f.) A források biztosításának vállalt módja:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a projekt megvalósításához szükséges saját erőt 2009 és 2010 évi költ-
ségvetésének terhére biztosítja.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
5. Nardai Dániel, települési menedzser

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek, 2009. augusztus 17..
Készítette: Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség P o l g á r m e s t e r é t ő l
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2009. augusztus 27-i ülésére,
a településrendezési tervhez tartozó 34/2007.(XII.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott
Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról:

Tisztelt Képviselő testület!
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagyku-Szolnok Megyei
Kirendeltségének Törvényesség Osztálya 2008. március 10-énkelt törvényességi vizsgálata
során megállapította, hogy a Fegyvernek nagyközség közigazgatási területére érvényes
34/2007.(XII. 27.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat törvénysértő
elemeket tartalmaz, ezért a rendelet módosítása vált szükségessé.

A képviselő testület 29/2008. (III. 27.) sz. határozatával kezdeményezte a HÉSZ módosítását,
amelynek lebonyolításával megbízta a polgármestert. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9.§-a szerinti
véleményezési eljárás lefolytatásra került, amely során az illetékes államigazgatási szervek és
egyéb érdekelt szervek, továbbá a területileg illetékes állami főépítész feltétel nélkül
hozzájárultak a rendelet módosításához.

Módosító javaslatunk:

 A HÉSZ 2.§. (1) bekezdés kimondja, hogy a képviselő testület az egyes építményekkel,
építési munkákkal építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásról
szóló hatályos jogszabályban meghatározott építési munkák körét nem bővíti.
Az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentáció tartalmáról szóló 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet meghatározza az egyes
építményfajtákhoz, építési tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárási vagy
bejelentési kötelezettséget. Az ÖTM rendelet 2008. január 1-i hatályba lépésével a fenti
szabályozás értelmetlenné vált.

Hatályát vesztő rendelkezés:
 2.§. (1) bek: A képviselő testület az egyes építményekkel, építési mukákkal építési

tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásról szóló hatályos
jogszabályban meghatározott építési munkák körét nem bővíti.

 A HÉSZ 7.§ (2) bekezdés u) pontja szerint az intézményi rendeltetéshez szükséges ügyfél
parkoló közterületen is biztosítható az intézmény 200 méteres körzetén belül. Hasonló
szabályozás történt a 8.§. (2). bek. l) pontjában is, mely szerint kereskedelmi szolgáltató
építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló igény a közterületen is biztosítható a
telek 100 m-es körzetén belül.
Ezek a szabályok ellentétesek az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó 42.§. (1)-(2) és
(10) bekezdéseivel. Az OTÉK 42.§. (10) bekezdése előírja, hogy a (2) bekezdésben
számított gépjármű elhelyezési kötelezettségtől a település sajátosságaira figyelemmel,
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közlekedési vizsgálat alapján – legfeljebb ±50%-os eltéréssel –eltérő értéket is
megállapíthat a helyi parkolási rendelet. A parkolási rendeletet alátámasztó vizsgálatnak
ki kell terjednie a szabályozott terület településen belüli elhelyezkedésére, használati
sajátosságaira, a tömegközlekedés ellátottságára és a területi forgalmi terheltségre. Mivel
a településnek nincs a fent leírt alátámasztó munkarésszel alátámasztott parkolási
rendelete –amelyet nem lehet kiváltani a HÉSZ-ben alkalmazott felmentéssel – így a
HÉSZ említett két pontja jogsértő, amelyek hatályon kívül helyezése szükséges.

Hatályukat vesztő rendelkezések:
 7.§. (2) bek. u) pont: Az intézmény rendeltetéséhez szükséges ügyfélparkoló

közterületen is biztosítható az építmény200 m-es körzetében.
 8.§. (2) bek. l) pont: A kereskedelmi, szolgáltató építményekhez szükséges

személygépkocsi parkoló igény a közterületen is biztosítható a telkek 10 m-es
körzetében

 A Kulturális örökségvédelem fejezetben a 15.§. (2) bekezdés b) pontjában a
műemlékeknél a HÉSZ előírja, hogy bejelentési kötelezett munkák csak építési engedély
alapján, míg a bejelentéshez nem kötött építési munkák csak bejelentés alapján
végezhetők. A helyi védelem alatt álló építményeknél a bejelentéshez kötött építési
tevékenységet az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakításról és az
építészeti-műszaki dokumentáció tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet
(továbbiakban : Rendelet) – amely 2008. január 1-én lépett hatályba – 1. számú
mellékletének I/12/c pontja, illetve II/13. pontja szabályozza.

Mivel a HÉSZ fenti szabályát magasabb szintű jogszabály is tartalmazza, az ellentétes a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésével, amely
kimondja, hogy „a képviselő testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.” Ha azonban törvény vagy más magasabb szintű
jogszabály már szabályoz az adott kérdésben – így például a településrendezési ügyben –
akkor már nincs lehetőség azok helyi szintű felülbírálatára. Ezért a törvénysértő
rendelkezést hatályon kívül kell helyezni.

Hatályát vesztő rendelkezés:
 15.§. (2) bek. b) pont: Ezen építményeket érint, illetve azok közvetlen

környezetében a műemlék külső megjelenését, érvényre jutását befolyásoló –
egyébként bejelentés alapján végezhető – építési munka csak építési engedély
alapján végezhető. Az egyébként bejelentés nélkül végezhető építési munkákat is be
kell jelenteni.

 A HÉSZ 11.§. (3) f), (4) d); 12.§ (2) e); 14.§ (7) f); 15.§ (7); 16.§ (2),(5) bekezdésekben
foglaltak az építésügyi hatósági eljárásban részvevők körét bővítik (főépítész), illetve az
eljárásba bevonandó – egyes – szakhatóságokról rendelkeznek, melyre nem kaptak
felhatalmazást az önkormányzatok képviselőtestületei. Az építési engedélyezési eljárásban
résztvevő szakhatóságokról egyértelműen rendelkezik a 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet.

Módosításra kerülő rendelkezések
 11.§. (3) bek. f) pont : A meglévő fásított közterek, fasorok, településképi

szempontból értékes faegyedek, valamint az utcaképet meghatározó településképi
jelentőségű gyepes zöldsávok és zöld felületek védendő zöldfelületi elemeit érintő
rendezés, változtatás csak önkormányzati engedély alapján történhet.



3

Törlésre kerülő szövegrész: Engedélyt szükség szerint a települési főépítész
állásfoglalása alapján szabad kiadni.

 11.§. (4) bek. d) pont hatályát vesztő szövege: Az övezet területén történő
tevékenység esetén a KÖH, mint illetékes szakhatóság véleményét ki kell kérni

 12.§. (2) bek. e) pont hatályát vesztő szövege: Erdőterületen építmény
elhelyezéséhez az erdészeti szakhatóság előzetes engedélyét kell beszerezni.

 14.§. (7) bek. f) pont hatályát vesztő szövege: Az alövezetben mindennemű
tevékenység az illetékes vízügyi igazgatóság/hatóság engedélye alapján végezhető

 15.§. (7) bek. első bekezdése hatályát vesző szövegrésze: A régészeti lelőhelyeken
tervezett földmunkák (bontás, alapozás, pince- és mélygarázs építés, közművesítés,
egyéb nyomvonalas létesítmények kiépítése, tereprendezés), illetve telekalakítás
engedélyezési eljárása során a KÖH területileg illetékes irodája szakhatóságként
vesz részt.
Megmaradó szövegrész: Amennyiben a régészeti lelőhelynek nem minősülő
területen földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő,
haladéktalanul értesíteni kell a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok
Igazgatóságát.

 16. §. (2) bek. hatályát vesztő szövege: Országos jelentőségű védett természeti
területet érintő minden beavatkozáshoz a területileg illetékes természetvédelmi
hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

 16.§. (5). bek. hatályát vesztő szövege: Építési engedélyezési eljárás során
termőföldek esetében az i8lletékes talajvédelmi hatóság hozzájárulásának
beszerzése szükséges. Talajvédelmi célú létesítmények melletti építkezések esetében
szintén egyeztetni kell a talajvédelmi hatósággal.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításáról szóló
rendelet tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Fegyvernek, 2009. augusztus 6.

(:Huber Ferenc:)
polgármester

Erről értesül:

1. Huber Ferenc polgármester
2. Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3. Valamennyi Képviselőtestületi tag
4. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
5. Irattár
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
……./2009.(………) rendelet-tervezete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló – 11/2009.(VI.4.) rendelettel módosított -
34/2007.(XII.27.)számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdése alapján az alábbi
rendeletet alkotja:

1. §. A rendelet 2. §. (1) bekezdése hatályát veszti.

2. §. A rendelet 7.§. (2) bek. u) pontja hatályát veszti.

3. §. A rendelet 8.§. (2) bek. l) pontja hatályát veszti.

4. §. A rendelet 11.§. (3) bek. f) pont hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„f.) A meglévő fásított közterek, fasorok, településképi szempontból értékes
faegyedek, valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű gyepes
zöldsávok és zöld felületek védendő zöldfelületi elemeit érintő rendezés, változtatás
csak önkormányzati engedély alapján történhet.”

5. §. A rendelet 11.§. (4) bek. d) pontja hatályát veszti.

6.§. A rendelet 12.§. (2) bek. e) pontja hatályát veszti.

7. §. A rendelet 14.§. (7) bek. f) pontja hatályát veszti.

8. §. A rendelet 15.§. (2) bek. b) pontja hatályát veszti.

9.§. A rendelet 15.§. (7) bek. hatályát veszti és helyébe az alábbi szöveg lép:

„(7) Amennyiben a régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során
váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, haladéktalanul értesíteni kell a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságát.”

10.§. A rendelet 16. §. (2) bek. hatályát veszti.

11.§. A rendelet 16.§. (5). bek. hatályát veszti.

12. §. Ez a rendelet 2009. szeptember 1-én lép hatályba.

(:Huber Ferenc:) (:Buzás Istvánné:)
polgármester körjegyzői feladatokat ellátó jegyző



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére
a Fegyvernek Községi Sportegyesület támogatási kérelméről

Tisztelt Képviselőtestület!

Fegyvernek Községi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya a mellékelt levélben azzal a
kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy 2009. évre részükre 2.000.000.-Ft
összegű plusz önkormányzati támogatást jóváhagyni szíveskedjen.
A fenti összegre azért van szükségük, mert a megítélt 5.000.000.-Ft nem fedezi az egyesület
zavartalan működését.

A fentiek és a mellékelt részletes indoklás, valamint az éves költségvetésük alapján javaslom
a tisztelt Képviselőtestületnek, hogy az alábbi alternatívák közül válasszon.

………../2009. (VIII.27.) sz. határozati javaslat:
A Fegyvernek Nagyközségi Sportegyesület támogatási kérelmének jóváhagyásáról.

„A” alternatíva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009-
es költségvetés terhére 2.000.000 Ft-ot (kettőmillió Ft) támogatást nyújt a Községi
Sportegyesület részére.

„B” alternatíva

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Sportegyesület kérését
forráshiány miatt elutasítja.

Erről értesül:

1.) Polgár István SE elnök
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. augusztus 10.

Huber Ferenc
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere

Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. augusztus 27 -i ülésére: együtt-
működési megállapodás a Rádió Horizont Kft- vel.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Európai Uniós és Hazai forrású pályázatok előírásai között szerepel a nyilvánosság
minél szélesebb körű biztosítása, melyet lehetőleg egy helyi vagy regionális rádió, újság
és televízió bevonásával kell biztosítani.
Az előírások teljesítése a térségi rádión keresztül a leghatékonyabb, erre a célra legal-
kalmasabb a Rádió Törökszentmiklós (Rádió Horizont Kft).
A Rádió képviselőivel folytatott egyeztetés során a szolgáltatás díja nettó 10.000 Ft/hó
mely éves szinten bruttó 125.000 Ft díjat jelent.
Ezért a díjért a Rádió külön programként figyelemmel kiséri az EU-s programok megvaló-
sulását, e témában havonta 15 perces riportot ad közre, a hírek és közérdekű közlemé-
nyek során külön feltünteti, ha az uniós pályázattal kapcsolatos (erre a témára legalább
havonta 80 mp –et fordít).

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Rádió Horizont Kft és a Polgármesteri
Hivatal között eddig is volt együttműködés. Ez most kiegészülne a fent említett EU-s
programok megvalósulásáról adandó hírszolgáltatással.
A megállapodáshoz és annak aláírására történő felhatalmazáshoz a Képviselőtestület jó-
váhagyását kérjük.

Fentiek alapján, kérem, a határozati javaslatot megvitatni, az előterjesztést elfogadni
szíveskedjen.

.................../2009. (VIII.27.) sz. önkormányzati határozati javaslat:

Rádió Horizont Kft-vel kötött együttműködési megállapodásról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Rádió Horizont Kft-vel (Tö-
rökszentmiklós, Kossuth tér 6.) kötendő „Együttműködési megállapodás”-t
e határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert
a megállapodás aláírására.

Erről értesül:
1. Képviselőtestület tagjai
2. Huber Ferenc, polgármester
3. Buzás Istvánné, körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
4. Rádió Horizont Kft. Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.
5. Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6. Nardai Dániel, települési menedzser

/:Huber Ferenc:/
polgármester

Fegyvernek, 2009. augusztus 17.
Készítette: Nardai D.



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Fegyvernek Önkormányzat képviseletében eljáró Huber Ferenc polgár-
mester(Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.), valamint a Rádió Horizont Kft (Török-
szentmiklós, Kossuth tér 6.) képviseletében eljáró …………………………………….között az aláb-
biak szerint:

Rádió Horizont Kft vállalja, hogy:

1.) A Fegyverneki Önkormányzat híranyagát fogadja és azt a „Régió hírei 5 perc-
ben” c. hírműsorban közreadja.

2.) A Rádió külön programként figyelemmel kíséri az EU-s programok megvalósulá-
sát, e témában havonta 15 perces riportot ad közre a hírek és közérdekű közle-
mények során külön feltünteti, ha az uniós pályázattal kapcsolatos (erre a témára
legalább havonta 80 mp-et fordít).

3.) A híranyagot elsősorban az önkormányzat kapcsolattartóján keresztül fogadja és
a sajtótörvény, valamint a hírszerkesztés szabályai szerint szerkeszti, illetve köz-
readja.

4.) A hirdetéseket folyamatosan közreadja, minimum a megállapodásban megfogal-
mazott szolgáltatási díj mértékéig.

5.) Fegyvernek község kulturális, sport és egyéb társadalmi programjait a hallgatók-
nak beajánlja.

6.) Kapcsolattartó: Polgár Anita

Fegyvernek Önkormányzata vállalja, hogy:

7.) Az Együttműködési Megállapodásban megjelölt, közreadandó híranyagot folyama-
tosan biztosítja a rádiónak. A közreadott híranyag hitelességéért vállalja a felelős-
séget.

8.) A fenti szolgáltatásokért negyedévente 30.000.- Ft + ÁFA díjat fizet a Kft-
nek.

9.) A teljesítés átutalással, a negyedévet követő hó 10. napjáig realizálja számla elle-
nében az OTP 11745066-20012522 számlaszámra.

10.)Kapcsolattartó: Tűhegyi Julianna és Nardai Dániel

Mindkét fél arra törekszik, hogy formájában és tartalmában a leghatékonyabban szolgálja
a régió hallgatóinak információs igényeit.

Jelen megállapodás 2009. szeptember 1-én lép hatályba és határozatlan időre
szól.

A megállapodást bármelyik fél az év bármelyik hónapjának utolsó napjával felmondhatja,
ha ezirányú szándékát a másik féllel legkésőbb a megállapodás megszűnésének terveze-
te előtt 30 nappal írásban közli.

Felek tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK
idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt:……………………………………….

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………….
Fegyvernek Önkormányzat képviseletében Rádió Horizont Kft képviseletében
Huber Ferenc polgármester …………………………………..



Fegyvernek Nagyközség Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestület 2009. augusztus 27-i ülésére a történelmi
Településközpont Rehabilitációjához kapcsolódó fejlesztési hitel összeg módosulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fegyvernek történelmi településközpont rehabilitációjához kapcsolódó fejlesztési hitel felvételről
a Képviselő-testület márciusi ülésén döntött. Időközben lehetőség nyílt „saját forrás kiegészítésre”
pályázni.
Az Önkormányzat az EU Önerő Alap-ból 1.564.899,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
(2009. évre 1.356.281 Ft-ot, 2010. évre 208.618,-Ft-ot.)
Az eredményes pályázatnak köszönhetően a beruházás forrás összetétele változik, kisebb öszegű
fejlesztési hitelre lesz szüksége az Önkormányzatnak. Ezt figyelembe véve az alábbiak szerinti
források biztosítják a beruházási kiadások fedezetét 2009-2010. évben.

Megnevezés Összeg (e Ft)
ÉAOP támogatás 46.947
EU önerő 1.565
Fejlesztési (MFB) hitel 2.331
Saját forrás 1.320
Mindösszesen: 52.163

Mivel változik a fejlesztési hitel összege, javasoljuk a hitel futamidejének csökkentését 5 évről 3
évre. Így negyed évente 194 eFt törlesztő részlet fizetése terhelné az Önkormányzatot. A
változások miatt kitolódik a hitel kérelem benyújtásának időpontja ezért az eredeti elképzeléshez
képest a türelmi idő, a törlesztés kezdete, befejezése is, javasoljuk, hogy a Képviselőtestület az
alábbi határozati javaslattal vonja vissza eredeti 52/2009.(III.26.) számú határozatát és szíveskedjen
elfogadni az alábbi határozati javaslatot.

............./ 2009.(………...) számú határozati javaslat:

Az 52/2009.(III.26.) számú határozatának visszavonásáról.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete visszavonja a Történelmi
településközpont rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételéről szóló 52/2009.(III.26.)
számú határozatát.

Fegyvernek, 2009. augusztus 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester



E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

............./ 2009.(………...) számú határozati javaslat:

Fejlesztési célú hitel igénybevételére

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2.331 eFt fejlesztési hitel
felvételét jóváhagyja.

2.) A hitel célja Fegyvernek Nagyközség történelmi településközpont rehabilitációjának
megvalósítása

3.) A hitel futamideje 3 év, 1 hónap türelmi idővel
4.) A hitel lejárata 2013. március 15.
5.) Fegyvernek Nagyközség Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy jelen

határozatával jóváhagyott fejlesztési hitelt és járulékait a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

6.) A képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az
OTP NYRT. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit
a kölcsön és járulékai erejéig.

7.) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt-vel megkösse.

Fegyvernek, 2009. augusztus 19.

(: Huber Ferenc :)
polgármester

E határozatról értesülnek:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körjegyzői feladatokat ellátó jegyző
3.) Pénzügyi csoport vezető
4.) Pénzügyi szervező
5.) Képviselőtestület tagjai

Készítette: Temesváriné



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére a Polgárőrség
kérelméről.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Fegyverneki Polgárőrség a mellékelt kérelmében a képviselőtestület támogatását kéri az
egyesületnek ajándékozott gépkocsi üzembe helyezéséhez szükséges kiadások fedezésére.
Az egyesület közlése szerint az összes költség 206.200.- Ft.
Az önkormányzat költségvetésében erre nincs fedezet, ezért nem javaslom a kérelem támogatását.

……………../2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat

Fegyverneki Polgárőrség kérelméről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Polgárőrség
támogatási kérelmét forrás hiányában nem áll módjában teljesíteni.

Erről értesül:

1.) Polgárőrség vezetője
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. augusztus 18.

Huber Ferenc
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére a kóbor ebek befogásával
kapcsolatos intézkedésről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Évek óta visszatérő problémát jelent a kóbor ebek befogása és elhelyezése. Az elmúlt években
mezőtúri vállalkozó végezte községünkben az ebek befogását, azonban a szigorúbb ellenőrzések
hatására 2009. évben már nem tudta elvállalni ezt a feladatot. Az önkormányzatnak a jövőben két
lehetősége van a probléma megoldására:

1.) Saját maga gondoskodik a kóbor ebek befogásáról, tartásáról. Ehhez szükséges 1 db
altatófegyver beszerzése kiegészítőkkel együtt, és az ebek karanténozásához gondoskodni kell
állattartó kennelek megépítéséről is. Továbbiakban a kiadásokat növeli a jogszabályokban
előírt tartási idő alatt az állatok ellátása. Ehhez szükséges

- altatófegyver
- állattartó kennel
- oltóanyag
- tartási költségek (kutyaeledel, fertőtlenítőszer)

melyek végleges megoldására vonatkozó részletes tervet elő kell készíteni.

2.) A Csillagszem Állatvédelmi Alapítványon keresztül szállíttatja el a kóbor ebeket. Az
alapítvány egy esetben már szállított el kóbor ebeket községünkből 13.000.- Ft/eb
költségtérítéssel. Ez évente 50 db eb esetén 650.000.- Ft költséget jelent.

Amíg a részletes előkészítés megtörténik, addig a Csillagszem Állatvédelmi Alapítványt javaslom
igénybe venni.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatról
dönteni szíveskedjen.

………………/2009. (VIII. 27.) határozati javaslat
a kóbor ebek befogásával kapcsolatos intézkedésről

A kóbor ebek befogásának és elhelyezésének megoldására készüljön javaslat a
következő évi költségvetés készítéséig.

Erről értesül:

1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal

Fegyvernek, 2009. augusztus 18.

/:Huber Ferenc:/
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére a tartós
kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója a
mellékelt kérelmet adta be a Képviselőtestülethez.
Javaslom a kérelmet elfogadni a mellékelt határozati javaslat szerint.
Az igazgatóhelyettesnek valamint az Orczy Anna Általános Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola
tagintézmény vezetői kötelező óraszámának 8 óráról 4 órára való csökkentését indokolja, hogy az
említett vezetőknek a vezetői teendők ellátása túl sok elfoglaltságot jelent, folyamatos, napi problémák
jelentkeznek, ami az oktató munkát zavarja.

Az oktatási törvény alapján az óraszám csökkentéséhez a képviselőtestületnek évente kell
hozzájárulni. Ez évben plusz költségvetési forrást nem igényel az egyéb intézményi megtakarítás
miatt. A következő évi költségekre pedig az éves költségvetési tervkoncepció alapján visszatérünk.

……………../2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat

a tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2003.(I.30.) sz. határozattal elfogadott és
többször módosított tartós kötelezettségvállalásról szóló határozatot az alábbiak szerint
módosítja:

1.) A határozat II. fejezetében szereplő táblázat „III.Orczy Anna Ált.Iskola és Szakiskola
székhely egység” címszó alatti tétel kiegészül az alábbival:

Megnevezés Fő Vez.pótlék, pótlék
alap %-a

Teljesítmény
pótlék illetmény
%-a

Egyéb pótlék

Pedagógiai
szakszolgálat

1 130 - -

2.) A határozat V. fejezete kiegészül az alábbi 10.) ponttal:

„10.) A 2009/2010. tanévre az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgató helyettese valamint az Orczy Anna Általános Iskola és
a Móra Ferenc Általános Iskola tagintézmény vezetőjének óraszámát „8 óráról” „4 órára”
csökkenti a Képviselőtestület.

Erről értesül:
1.) Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
2.) Huber Ferenc polgármester
3.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
4.) Polgármesteri Hivatal
5.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. augusztus 18.

Huber Ferenc
polgármester



FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. augusztus 27-i ülésére pályázati
elbíráláshoz bizottság megalakításáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület 2009. május 28-i ülésén döntött a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény vezetői állásának pályázati kiírásáról.
A pályázati felhívás a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK) internetes oldalán július 1-én, és a Fegyverneki Hírmondó június 10-i számában jelent meg a
törvénynek megfelelően.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A. §. (6) bek. alapján a
magasabb vezetői munkakörre való megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázatot a pályázati határidő
lejártát követő 21 napon belül a kinevező, megbízási jogot gyakorló által létrehozott legalább 3 tagú
bizottság hallgatja meg. A bizottság a szakmai véleményét a képviselőtestületnek írásban beterjeszti.
A bizottságba javaslom:

1.) Csikai Károlyt, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját
2.) Süveges Lajost, a Kenderesi Vízmű vezetőjét
3.) Fodor Imrét, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal műszaki feladatokat ellátó ügyintézőjét

Fenti személyek megfelelő szakértelemmel rendelkeznek a meghirdetett vezetői állás szakmai
feladatainak áttekintésére, a feladatot vállalják.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázat benyújtási határideje 2009. augusztus 31.,
az elbírálás határideje: 2009. szeptember 30.

A feladat megfelelő előkészítése érdekében javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

……………../2009.(VIII.27.) sz. határozati javaslat
Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény vezetői állás pályázati elbírálásához bizottság
alakításáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. §. (6) bek. alapján a Fegyverneki Vízmű és
Községgazdálkodási Intézmény vezetői pályázat előzetes elbírálására az
alábbi személyeket kéri fel:

1.) Csikai Károlyt, a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatóját

2.) Süveges Lajost, a Kenderesi Vízmű vezetőjét
3.) Fodor Imrét, a Kenderesi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét

Erről értesül:
1.) Huber Ferenc polgármester
2.) Buzás Istvánné körj.feladatokat ellátó jegyző
3.) Bizottság tagjai
4.) Képviselőtestület tagjai

Fegyvernek, 2009. augusztus 11.

Huber Ferenc
polgármester






